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Abstract 
This thesis aims to explore the financing of SMEs via corporate bonds and the influence 

that the regulation on EU Growth Prospectuses provides to the SME access to capital 

markets. SMEs deliver significant value to the job creation and growth in the global 

economy and their access to finance is essential for the economy's continued 

advancement. 

The use of corporate bonds in Denmark is poor and in 2017 the market had an 

outstanding amount of DKK 200 bn, which is a less than other Nordic countries. Bond 

issues from larger corporations, whom are already listed on the stock exchanges, 

generally characterize the market. 

The market analysis of this thesis revealed that new loans to SMEs have decreased and 

market expectations are that stricter loan terms and greater demands for collateral will 

occur from banks in the forthcoming future.  

An examination of the capital structure and choice of financing source of SMEs showed, 

that there is a low debt level and that financing often happens via equity. The analysis 

concluded that the low debt level is due to the credit constraints of SMEs and it is 

suggested that efficient access to the capital markets may alleviate this constraint 

recognizing that corporate bonds is one option for debt financing. 

The issuance of corporate bonds under Danish law has undertaken some corrections and 

is now harmonized with international expectations. Bond terms may vary dependent on 

market conditions, but clauses frequently used include negative pledge and pari passu, as 

well as covenants ensuring investor protection. The scope of credit institutions monopoly 

on deposits has been amended to not clash with corporate bonds issuances and the use 

of a trustee has been anchored by law.  

Finally, this thesis explores the prospectus regulation and ultimately concludes that the 

EU Growth Prospectus contains lenient information standards, which requires fewer 

resources to produce without compromising market trust hurdled by asymmetric 

information between the investor and issuer. There is great uncertainty about whether 

the Growth Prospectus will impose any significant change to the SME corporate bond 

market, as other factors such as liquidity, credit ratings and regulation of institutional 

investors continue to hinder the development of such market.  
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1 Erhvervsobligationer som finansiering til SMV'er 

1.1 Problemfelt 

Når små og mellemstore virksomheder1 (”SMV”) har behov for at sætte turbo på væksten, 

er der færre finansieringskilder at vælge mellem, bl.a. fordi de ikke har samme adgang til 

kapitalmarkederne, ligesom SMV’er ikke altid har tilstrækkelig indtjening til at kunne 

foretage større investeringer på baggrund af optjent overskud.2 

 

SMV’er udgør 99 % af de registrerede selskaber i Danmark, hvoraf 75 % af disse 

karakteriseres som værende uafhængige SMV’er.3 Disse virksomheder har et betydeligt 

bidrag til den danske vækst, hvor segmentet står for 2/3 af både jobskabelsen og 

værditilvæksten.4 SMV’er er derfor en vigtig grundsten i det danske virksomhedsmiljø, 

hvor adgangen til tilstrækkelig finansiering er vigtig for vækstmulighederne og 

iværksættelse af projekter. 

 

Egenfinansiering i form af salg af kapitalandele er af stor betydning for virksomheder i 

vækst, men adgangen til fremmedkapital er også vigtigt, når der skal hentes finansiering.5 

Fremmedkapital hentes i meget høj grad hos bankerne, der historisk set har været, og 

stadig er, den væsentligste finansieringskilde for alle danske virksomheder. Selv med et 

renteniveau, der er blandt de laveste i historien, så oplever en del SMV’er dog, at det er 

svært at opnå tilstrækkelig finansiering. Når virksomhederne er i banken, oplever de 

mindste virksomheder i Danmark ofte enten at blive afvist af banken eller mødt med 

lånevilkår, der er for byrdefulde.6 Med øgede kapital- og likviditetskrav hos bankerne 

forventes efterspørgslen efter alternative finansieringsmuligheder at øges hos SMV’er. 

Udstedelse af erhvervsobligationer kan være en af de alternativer. 

 

Erhvervsobligationer i Danmark har ikke været udbredt som finansieringskilde i forhold 

til andre sammenlignelige lande. Erhvervsministeriet nedsatte derfor et udvalg, som i 

                                                           
1 Se nærmere om definition i afsnit 1.6. 

2 (Kure, 2018), s. 80-81 

3 Se bl.a. (Danmarks Statistik, 2016; Dansk Industri, 2017). Uafhængige SMV’er forstås således, at de ikke indgår i 
en koncernrelation. 

4 (Danmarks Statistik, 2016; Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), hhv. s. 1 og 12 

5 (Europa-Kommissionen, 2015; FSR, 2019a), hhv. s. 6 og 2-3 

6 (FSR, 2019b; B. Nielsen, 2019; SMVPortalen.dk, 2019) 
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2012 aflagde rapport, hvor udfordringerne og mulighederne for et 

erhvervsobligationsmarked i Danmark var undersøgt. 7  Mens udvalget fandt, at 

udstedelsen af erhvervsobligationer i praksis ikke var muligt for SMV’er, eftersom 

omkostningerne var for store, så var det fortsat konklusionen, at der er potentiale i at 

udvikle et dansk marked for enkeltudstedelser for danske SMV’er.8 

 

I efteråret 2018 stod udstedelsen af erhvervsobligationer til samlet DKK 200 mia. i 

Danmark.9 Til trods for at dette er et historisk højt dansk niveau, så er Danmark stadig 

haltende i forhold til lande, som der normalt sammenlignes med.10 

 

Der er både i dansk og EU sammenhæng initiativer, som skal sikre det indre marked, der 

skal danne grobund for et marked for udstedelse af erhvervsobligationer. Blandt Europa-

Kommissionens højest prioriterede initiativer er etableringen af kapitalmarkedsunionen 

("CMU"). Et af målene med CMU er at sikre, at SMV’er har tilstrækkelig adgang til 

finansiering - også i de offentlige kapitalmarkeder.11 Blandt mange tiltag er der udformet 

regler specifikt for SMV'er ved såkaldte SMV-vækstmarkeder og EU-vækstprospekter. 

 

På baggrund af et ønske om alternative finansieringskilder til SMV’er og de nye tiltag, er 

det derfor interessant at kigge på, hvorvidt reglerne om EU-vækstprospekter kan 

forventes at bidrage til udviklingen af et erhvervsobligationsmarked i Danmark. 

1.2 Problemformulering 

Udvalgets rapport pegede i 2012 på, at en barriere for etableringen af et 

erhvervsobligationsmarked i Danmark var de høje omkostninger, bl.a. ved udarbejdelsen 

og opdateringen af et prospekt, som ifølge prospektreglerne skal udarbejdes ved udbud 

til offentligheden.12 Reglerne om EU-vækstprospekter forsøger at lette de administrative 

byrder og sænke omkostningerne for udarbejdelse af prospekter. Det er således dette 

speciales overordnede formål at undersøge: 

                                                           
7 Udvalgets rapport om ”erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder”, som 
nedsat af Erhvervsministeriet og udgivet i November 2012. Der henvises i specialet til rapporten som ”udvalgets 
rapport” eller ved kildehenvisning til ”(Erhvervsministeriets Udvalg, 2012)” 

8 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 77 

9 (Erhvervsministeriet, 2018), s. 11 

10 (Erhvervsministeriet, 2018), s. 12 

11 (Europa-Kommissionen, 2019) 

12 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 47-48 
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Hvad bidrager EU-vækstprospektet med til SMV’ers mulighed 

for at udstede af erhvervsobligationer? 

Specialets overordnede problem giver anledning til at skulle klarlægge: 

Økonomisk: Hvad karakteriserer SMV’ers kapitalstruktur og 

valg af finansiering?  

Juridisk: Under hvilke juridiske rammer kan SMV’er udstede 

erhvervsobligationer? 

Problemformuleringerne besvares samlet i kapitel 7. Specialets overordnede 

problemformulering besvares selvstændigt i afsnit 6.5, mens det økonomiske og juridiske 

spørgsmål besvares i henholdsvis afsnit 4.7 og 5.10. 

1.3 Synsvinkel 

Specialet indtager en udsteders synsvinkel, med henblik på at undersøge SMV’ers valg af 

finansiering, og om reglerne om EU-vækstprospekter bidrager til obligationsudstedelser. 

 

Desuden arbejdes der med opfattelsen af finansieringsretten, som værende de "juridiske 

aspekter af erhvervsvirksomheders finansiering, uanset om den tilførte kapital behandles 

som egenkapital eller fremmedkapital"13 hvilket understøtter specialets synsvinkel. 

1.4 Afgrænsning 

Når der i denne afhandling henvises til erhvervsobligationer, er det med tanke på en ikke-

finansiel virksomheds obligationsudstedelse. Således er der tale om, at 

erhvervsobligationer også anvendes af pengeinstitutter og andre finansielle 

virksomheder som supplement til deres øvrige funding.14 Data, som anvendes i specialet, 

forsøges også, så vidt det er muligt, renset for tal, der hidrører finansielle virksomheders 

udstedelser. 

 

Det er heller ikke specialets formål at analysere konkurs-, pante-, skatte- eller 

kreditretlige problemstillinger i forbindelse med obligationsudstedelser, med undtagelse 

af inddragelse af parternes overvejelser om sikkerhedsstillelse og prioritetsrækkefølge i 

                                                           
13 (Kure, 2018), s. 22 

14 (Camphausen, 2012) i RR.2013.9, s. 70 
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det omfang, at det påvirker kapitalfremskaffelsen, udstedelsesprocessen og obligationens 

vilkår i øvrigt. 

 

Der er gennemgående ikke taget hensyn til, eller inddraget materiale og litteratur, som er 

fremkommet efter 12. april 2019. 

1.5 Metode 

Afhandlingen er baseret på både de økonomiske og juridiske discipliners metoder, som 

forsøger at besvare den overordnede problemstilling. 

1.5.1 Juridisk metode 

Specialets juridiske dele tilsigter at fremstille gældende ret inden for emnets afgrænsning 

ved anvendelse af retsdogmatisk metode.15 Specialet bygger på den retsdogmatik, der 

systematiserer, beskriver og fortolker gældende ret.  

 

Den retsdogmatiske metode må anses for den korrekte fremgangsmåde ved 

klarlægningen af juridiske problemer, som både indeholder læren om at udvælge og 

beskrive de relevante retskilder i en given juridisk argumentation (kaldet retskildelæren) 

samt læren om fortolke disse retskilde (kaldet fortolkningslæren). 16  Retskildelæren 

opdeles i fire hovedgrupper i form af regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets 

natur.17 

 

Problemfeltet giver anledning til at behandle de kapitalmarkedsretlige rammer, hvor der 

i dansk ret lægges særlig vægt på FIL og KML som centrale retskilder, idet det bemærkes 

at rammerne i høj grad er baseret på EU-ret. 

 

Indenfor specialets emneområde foreligger ingen offentliggjorte domstolsafgørelser af 

relevans for problemfeltet, hvorfor man metodisk er nødsaget til at finde inspiration til 

fortolkning andet sted, hvor lovgivning og retspraksis ikke er tilstrækkelig. Der er søgt 

aktindsigt hos Finanstilsynet, der har kompetence til at føre tilsyn med den finansielle 

lovgivning, og Erhvervsankenævnet, klageinstans for tilsynets sager, hvis afgørelser 

fungerer som fortolkningsbidrag til retstilstanden. Aktindsigten har ikke givet indsigt i 

                                                           
15 (Tvarnø & Nielsen, 2014), s. 31 

16 (Tvarnø & Nielsen, 2014), s. 30 og 329 

17 (Tvarnø & Nielsen, 2014), s. 30 
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nye afgørelser af betydning for problemfeltet. Fraværet af retspraksis medfører, at 

tilsynsafgørelser opnår en selvstændig værdi til fortolkning af reguleringen, og hvordan 

retsforskrifterne indenfor et givent område fortolkes og anvendes.18 Det tiltrædes, at så 

længe tilsynets udmeldinger ikke er indbragt for domstolene, jf. grundlovens § 63, 

tillægges disse væsentlig betydning i fortolkningen af gældende ret. Der inddrages 

således vejledende fortolkninger fra Finanstilsynet, som ikke har selvstændig 

retskildeværdi, om end de nævnte kriterier og eventuelle grænser, udgør interne og 

vejledende formodningsregler som bidrager til fortolkningen af gældende ret. 

 

Da obligationsvilkår er aftaler, anvendes litteratur fra juridiske praktikere til at redegøre 

for de hyppigst forekommende vilkår. 

 

I specialets sidste kapital inddrages der retspolitiske overvejelser i forbindelse med 

prospektreglerne og overvejelser om yderligere tiltag indenfor EU-retten. 

1.5.1.1 EU-ret 

Der inddrages bindende sekundærregulering fra EU-ret i form af direktiver og 

forordninger. Forordninger er almengyldige og finder således direkte anvendelse i hver 

medlemsstats retssystem i den EU-retlige form.19 Direktiver er derimod ikke bindende i 

form og hvilke midler, der skal anvendes, hvorfor direktiver skal implementeres i dansk 

ret ved lov, bekendtgørelse eller lignende.20 

 

I afsnittet om EU-vækstprospektet lægges der særlig vægt på Prospektforordningen som 

central EU-retskilde, ligesom Markedsmisbrugsforordning (MAR) inddrages. 

 

Andet direktiv om markedet for finansielle instrumenter (MiFiD II), som implementeret i 

dansk ret ved KML, inddrages generelt i det omfang, at den implementerende lov, ikke er 

tilstrækkelig. 

 

Kommissionens kommende delegerede forordning om prospekters format, indhold, 

kontrol og godkendelse inddrages som supplerende regler til Prospektforordningen. 

                                                           
18 (Blume, 2009), s. 141. Synet på administrativ praksis som selvstændig værdi til fortolkning af retskilderne er 
omdiskuteret i litteraturen, jf. også (Tvarnø & Nielsen, 2014), s. 197-198 

19 (R. Nielsen & Neergaard, 2010; Tvarnø & Nielsen, 2014), hhv. s. 141 og 129 

20 (R. Nielsen & Neergaard, 2010; Tvarnø & Nielsen, 2014), hhv. s. 142-143 og 130 
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Delegerede retsakter vedtages på baggrund af hjemmel i anden EU-lov, hvilket 

Kommissionen har fået i Prospektforordningen artikel 15, stk. 2. Den delegerede 

forordningen er vedtaget af Kommissionen d. 14 marts 2019, hvor Parlamentet og Rådet 

har ret til at gøre indsigelse21  i en kontrolperiode på 3 måneder - ellers træder den 

delegerede forordning i kraft. Da det ikke forventes, at Parlamentet og Rådet gør 

indsigelser, har dette speciale lagt den delegerede forordning C(2019)2020 af 14. marts 

2019 til grund for EU-vækstprospektets materielle indhold, selvom denne ikke er trådt i 

kraft endnu. 

1.5.2 Økonomisk metode 

Specialet indeholder en deskriptiv markedsanalyse, idet der redegøres for 

finansieringssituationen og obligationsmarkederne. Analysen belyser deltagerne, 

udviklingen, størrelsen og vilkårene for udlån til danske virksomheder samt opfattelsen 

af adgangen til kapital. Herefter belyses erhvervsobligationsmarkederne ved at afklare 

hvilke investorer, der er på markedet, hvad der karakteriserer udstedelserne og udpeger 

de seneste tendenser. 

 

Markedsanalysen gør brug af sekundær data22 , da analysen er på baggrund af andre 

institutioners og organisationers dataindsamling, hvor både kvantitativ og kvalitativ data 

inddrages. Analysens kvantitative del er bl.a. baseret på tal fra Statistikbanken, og 

Bloomberg. Der tages også udgangspunkt i offentlige myndigheders, 

interesseorganisationers og brancheforeningers analyser. Der inddrages bl.a. tal og 

analyser fra udlånsredegørelsen fra efteråret 2018 og OECD, ligesom FinansDanmark, 

FSR og Dansk Industri har foretaget spørgeskemaundersøgelser af virksomhedernes 

opfattelse af finansieringssituationen.  

 

Den økonomiske analyse tager efterfølgende afsæt i kapitalstruktur, og undersøger hvad 

der karakteriserer SMV'ers kapitalstruktur og finansieringsvalg. Dette gøres ved 

inddragelse af neoklassiske teorier, hvor agenter i en uendelig tidshorisont træffer 

rationelle beslutninger, med en egennyttig profit- eller nyttemaksimerende strategi for 

øje, og prisfastsætter ud fra en betragtning om udbud og efterspørgsel samt risiko og 

afkast. Der hersker informationsasymmetri mellem agenterne, og beslutninger truffet af 

agenter antages at være rationelle på baggrund af den information, som agenten har 

                                                           
21 I overensstemmelse med TEUF artikel 290, stk. 2. 

22 (Andersen, 2013), s. 136-137 
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tilgængeligt. For at opnå en generel forståelse for kapitalstruktur redegøres der først for 

Modigliani & Miller's irrelevanssætning, hvorefter teoriens antagelser løsnes, og den 

statiske afvejningsteori og hakkeordenteorien introduceres, som i højere grad sigter at 

finde en optimal kapitalstruktur. 

 

Der indtages efterfølgende kritisk holdning til teorierne, efter en neo-positivistisk tilgang, 

idet der forsøges at opnå en objektiv forståelse af virkeligheden, om end denne 

virkelighed må antages at være begrænset realistisk.23 Der inddrages således økonomisk 

empirisk litteratur til at vurdere og diskutere anvendeligheden af teorierne for SMV'er. 

 

I afsnittet om EU-vækstprospektet vil der, på baggrund af den juridiske gennemgang af 

de indholdsmæssige krav, gøres betragtninger om, hvordan vækstprospektet giver 

investorerne tillid til udstederen, idet information antages at være godt for markedet. 

Således vil nedbringelse af asymmetrisk information hjælpe investorerne til at have 

tilliden til udstederne og markedet. Der indtages en kritisk holdning til vækstprospektets 

selvstændige effekt, og argumenteres for, at markedet har behov for yderligere tiltag. 

1.6 Små og mellemstore virksomheder 

Hvad der udgør SMV'er, er ikke en ensartet opfattelse, hvorfor dette afsnit først har til 

formål at give et indblik i forståelsen af SMV. Dernæst dykker afsnittet ned i hvad der 

karakteristisk for en SMV’s organisation og ejerstruktur. 

 

I en dansk sammenhæng er SMV blandt andet defineret i årsregnskabslovens § 7, stk. 2, 

hvorefter mellemstore virksomheder kan have op til 250 medarbejdere, balancesum på 

DKK 156 mio. og nettoomsætning på DKK 313 mio. KML indeholder dog ikke en 

selvstændig definition af SMV. 

 

Danmarks Statistik definerer SMV som værende virksomheder med op til 249 

fuldtidsansatte, hvilket også anvendes af Eurostat og andre statistikbureauer. Årsagen er, 

at der ifølge statistikbureauerne ikke hidtil har været et validt datagrundlag om 

beskæftigelse, omsætning, balancesum eller koncernrelationer for samtlige 

virksomheder til brug for statistikproduktionen.24  

                                                           
23 (Darmer & Nygård, 2006), s. 56-57 

24 (Danmarks Statistik, 2016) 
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Fra et EU-retligt synspunkt defineres SMV’er efter Kommissionens henstilling 2003/361 

af 6. maj 2003. SMV'er omfatter derefter virksomheder, som beskæftiger under 250 

personer, og som har enten en årlig omsætning, der ikke overstiger EUR 50 mio. eller en 

årlig samlet balance, der ikke overstiger EUR 43 mio.25 Denne definition gælder alle fælles 

europæiske politikker, programmer og tiltag, men medlemsstaterne er dog ikke forpligtet 

til at anvende henstillingen om SMV-definitionen på nationalt niveau. 

 

Prospektforordningen indeholder først og fremmest samme definition som 

Kommissionens henstillingen,26 hvor mindst to af ovenstående tre kriterier skal opfyldes. 

Derudover henviser forordningen også til en definitionen indeholdt i MiFID II artikel 4, 

stk. 1, nr. 13, hvorefter SMV også kan forstås som selskaber, der har en gennemsnitlig 

markedsværdi på under 200 000 000 EUR baseret på kursværdien ved årets udgang i de 

foregående tre kalenderår.27 Det må i den forbindelse bemærkes, at markedsværdien af 

SMV’er er svær at fastsætte, hvorfor denne grænse er vanskelig at vurdere. 

 

Når der henvises til SMV i dette speciale, skal der generelt forstås virksomheder med 

under 250 ansatte, dog med den bagtanke, at der oftest er tale om SMV i den store ende. 

1.6.1 Karakteristika 

En virksomheds karakteristika påvirker, hvordan virksomheden vælger at finansiere sig. 

Faktorer som virksomhedens størrelse, profit, alder, ejerstruktur, vækstmuligheder og 

aktivsammensætning er blandt nogle af de vigtigste parametre.28 Det må derfor anses 

som nyttigt at skabe et indblik i, hvad der karakteriserer SMV. 

 

SMV er oftest karakteriseret ved en relativ snæver ejerkreds, hvor personlige formuer 

kan være investeret i virksomheden, ligesom der kan være afgivet kautionsløfter overfor 

virksomhedens gæld til långiverne.29 SMV er oftest ejerledet, hvor kapitalejerne har flere 

roller i ledelsen.30  Kapitalejernes præferencer, motivation og mål er derfor ensrettet 

virksomhedens, hvilket specielt gør sig gældende, mens virksomheden er lille. Nogle 

                                                           
25 Henstillingens bilag, artikel 2, stk. 1 

26 Prospektforordningen, artikel 2, stk. 1, litra f, nr. i 

27 Prospektforordningen, artikel 2, stk. 1, litra f, nr. ii 

28 (Mac an Bhaird, 2010), s. 114 

29 (Mac an Bhaird, 2010), s.164 

30 (Fode & Neville, 2018), s. 13-14 
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studier indikerer, at kapitalejeren, og dennes ledelseskompetencer, 31  har større 

indvirkning på virksomhedens finansiering og vækst end virksomhedens øvrige 

karakteristika.32 

 

Virksomhedens evne til at generere profit har dog direkte betydning for hvilken 

finansiering, der er adgang til - og finansieringsvalget er derfor ikke altid er op til 

virksomheden selv. Det er ikke altid karakteristisk for en SMV, at der genereres 

tilstrækkelig profit til, at virksomheden selv kan vælge sin finansieringskilde. 

 

SMV’er fokuserer i høj grad mod, at maksimere, optimere og vækste bundlinjen. SMV'er 

vælger derfor deres finansieringskilder ud fra dette formål og specielt kilder, der afgiver 

så lidt kontrol med virksomheden som muligt.33 

 

Dette speciale vil arbejde med udgangspunktet om, at en SMV er karakteriseret ved en 

høj integration af ejerne i virksomheden og ledelsen. Det lægges yderlige til grund, at 

ejernes og ledelsens interesser er ensartede, ligesom den information de har, er den 

samme. Der tages også udgangspunkt i, at SMV er organiseret som kapitalselskaber. 

1.7 Struktur 

Specialet redegør først for finansieringssituationen og obligationsmarked i Danmark, og 

vil herefter analyserer SMV’ers kapitalstruktur og valg af finansiering. Der foretages en 

juridisk gennemgang af rammerne og vilkårene for en erhvervsobligationsudstedelse, 

som leder til, at specialet til sidst klarlægger, hvorvidt tiltag som EU-vækstprospektet kan 

forventes at bidrage til SMV’ers adgang til finansiering gennem erhvervsobligationer i 

kapitalmarkederne. 

 

Specialets første kapital sætter rammerne for opgaven, hvor problemfeltet bliver 

introduceret og indsnævret, ligesom metoden og afgrænsningen fastlægges. 

 

Kapitel 2 er en markedsanalyse af finansieringssituationen og obligationsmarkedet i 

Danmark. Kapitel 3 indeholder en introduktion til finansieringsformer og karakteristika 

                                                           
31 (Fode & Neville, 2018), s. 20-21 

32 (Mac an Bhaird, 2010), s. 164 

33 (Mac an Bhaird, 2010), s. 165 
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herved. Kapitel 4 redegør for kapitalstrukturteori og analyserer SMV’ers kapitalstruktur 

og valg af finansiering. 

 

Kapitel 5 gennemgår erhvervsobligationer fra en juridisk synsvinkel med fokus på den 

dokumentation og de obligationsvilkår, som markedet kræver. Udstedelsesprocessen og 

de problemer der ligger heri vil også blive belyst. 

 

Kapitel 6 er en analyse af, hvorledes EU-vækstprospektet kan forventes at bidrage til 

SMV’ers adgang til finansiering. Specialet afrundes med en konklusion på den 

overordnede problemformulering.  
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2 Markedsanalyse 

Adgangen til finansiering har gradvist forbedret sig i mange EU-lande siden finanskrisen, 

hvor renter generelt er blevet lavere, lånevilkårene er forbedret ligesom 

betalingsforsinkelser er gået ned. 34  I de seneste år er der oplevet et stort fokus på 

alternative finansieringsmuligheder end bankfinansiering hos iværksættere og SMV'er, 

hvor bl.a. crowdfunding35 har oplevet en øget interesse og volumen. 

 

I forbindelse med dataudtræk og statistik fra diverse kilder bemærkes det, at der er 

usikkerheder forbundet med tallene, der gør det vanskeligt sammenligne tal på tværs af 

kilder.36  Der er bl.a. metodeforskelle i hvordan tal om erhvervsobligationer opgøres, 

ligesom det er svært at rense statistikkerne for finansielle virksomheders indflydelse. For 

det første, vil data kunne indeholde udstedelser fra offentlige og halvoffentlige 

virksomheder, der oftest udsteder med statsgaranti.37 For det andet, er der tale om, at 

virksomhedernes hjemsted er vanskeligt at fastlægge præcist, hvorfor der hersker 

forskellige opfattelser om, hvor en udstedelse er hjemmehørende – især når udstedelsen 

sker i en anden valuta end danske kroner, eller er rettet mod udenlandske investorer, 

giver det anledning til forskellige opfattelser i opgørelsen af det statistiske grundlag. 

 

De ovennævnte usikkerheder vurderes samlet set ikke til at have væsentlig betydning for 

at afdække markedernes omfang. 

2.1 Finansieringssituationen 

Den første del af denne markedsanalyse vil afdække danske virksomheders finansiering 

i et bredere perspektiv.  

 

Ifølge Danmarks Statistik har lånemarkedet oplevet et fald i andelen af firmaer, der søgte 

finansieringen, hvor virksomhederne i højere grad har søgt mod andre former.38 Dette 

skal dog ses i lyset af, at danske virksomheder stadig ansøger om finansiering i form af 

lån hos bankerne og fortsat er størst eksponeret over for kreditinstitutter, som deres 

primære kilde til lånefinansiering.39 

                                                           
34 (OECD, 2019), s. 2 

35 og crowdlending/peer-to-peer lending, jf. også artiklen (SMVPortalen.dk, 2019). 

36 jf. også (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 26. 

37 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 22 

38 (Danmarks Statistik, 2015), s. 13 

39 (Danmarks Statistik, 2015; FinansDanmark, 2017), hhv. s. 14-15 og s. 6 
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Det er især mellemstore virksomheder med mellem 100-249 ansatte, der søger om 

finansiering hos bankerne. En undersøgelse fra FinansDanmark indikerer, at lige under 

hver fjerde mellemstore virksomhed søger finansiering hos bankerne årligt, hvor antallet 

af virksomheder, der søger, falder efterhånden som virksomhederne bliver mindre (målt 

på antal ansatte). 40  Undersøgelsen konstaterede ligeledes, at andelen af godkendte 

låneansøgninger korrelerede positivt med virksomhedens størrelse. 41  Dette giver en 

indikation af, at jo flere ansatte en virksomhed har, desto større er sandsynligheden for 

opnåelse af finansiering. Selvom antallet af ansatte umiddelbart ikke synes, at burde 

påvirke hvorvidt lånet godkendes, kan det hænge sammen med, at virksomheder med 

flere ansatte muligvis også har højere omsætning hhv. overskud. Virksomheder med gode 

nøgletal fik nemlig oftest – ikke overraskende - godkendt låneansøgningen. Bankerne er 

altså også mere villige til at tildele finansiering, når virksomheden har vist sig profitable 

og overskudsgivende over tid.42 

 

Den største kilde til lånefinansieringen af danske virksomheder er uden sammenligning 

finansielle selskaber, som består af Danmarks Nationalbank, Penge- og 

realkreditinstitutter, investeringsforeninger, pensionskasser, forsikringsselskaber og 

andre finansielle institutioner. Finansielle selskaber står for over halvdelen af det 

samlede nominelle udlån, jf. Figur 1. Herudover anvendes en række alternative lånekilder 

opdelt i henholdsvis ikke-finansielle selskaber og selskaber fra udlandet. 

 

Figur 1: Danske virksomheders modpart i lånefinansieringer. Figuren viser modpartens procentvise 
andel af det samlede nominelle udlån. Kilde: Statistikbankens opgørelse af finansielle konti for lån 

(DNFIK). 

                                                           
40 (FinansDanmark, 2017), s. 6-7 

41 (FinansDanmark, 2017), s. 6 

42 (FinansDanmark, 2017), s. 1. Nøgletal som soliditets- og overskudsgrad var især genstand for undersøgelsens 
fokus. 
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"Ikke-finansielle selskaber" er selvstændig juridiske enheder, hvis hovedaktivitet er 

produktion af varer og ikke-finansielle tjenester. "Udlandet" er en gruppering af enheder 

hjemmehørende uden for Danmark, hvori EU-institutionerne og internationale 

organisationer hører under denne gruppering.43  

2.1.1 Udlån og vilkår 

Der har været en stødt stigning siden finanskrisen i det samlede nominelle udlån til 

erhverv (ikke-finansielle selskaber) eksl. udlån via erhvervsobligationer. Udlånet 

udgjorde i september 2018 i alt knap DKK 1.662 mia., hvor der i perioden 2017-2018 har 

været en stigning på godt 1,8 %. 44  Udlånenes udvikling stammer i høj grad fra 

realkreditinstitutters øgede udlån, mens der i den tilsvarende periode har været en 

nedgang i pengeinstitutters udlån, jf. Figur 2. Alt andet lige indikerer dette, at denne 

stigning næppe kommet SMV’er til gode, eftersom SMV’er sjældent har mulighed for at 

stille fast ejendom som sikkerhed for lånene. 

 

Figur 2: Udlån til erhverv samt udstedelse af erhvervsobligationer. Kilde: Figur 3.1 fra 
Erhvervsministeriets udlånsredegørelse efterår 2018, side 10. 

Ifølge OECD udgjorde det totale udestående udlån fra kreditinstitutter til SMV'er DKK 52 

mia., mens andelen af nye udlån i 2018, som gik til SMV'er, var på omkring 10 %, jf. Figur 

3. Dette er lavt set i forhold til den internationale standard, hvor andelen nye udlån til 

SMV'er var stabil i 2016-2017 efter at have været faldet knap 34 % i perioden 2015-

2016.45 

                                                           
43 Jf. Danmarks Nationalbanks oplysninger om kilder og metoder vedrørende statistik om "finansielle konti": 
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/Finansielle-konti---kvartalsvise.aspx  

44 (Erhvervsministeriet, 2018), side 10; Samlet udlån minus erhvervsobligationer 

45 (OECD, 2019), s. 2 og 4 

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/Finansielle-konti---kvartalsvise.aspx
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Figur 3: SMV'ernes procentvise andel af nye udlån fra pengeinstitutter. Kilde: Statistikbankens opgørelse 
for nye indenlandske udlån (DNRNUM). 

Der er over en årrække fulgt et lavere renteniveau på nye udlån fra pengeinstitutter. 

Således er renteniveauet, som i 2009 i gennemsnit var lige under 4 %, faldet til at være 

på omkring 1 %, hvor renten de sidste par år har været stabil i dette niveau.46 Renten på 

små udlån47 fra pengeinstitutter er højere, selvom rentespændet har været faldende, jf. 

Figur 4. Den højere rentesats for små udlån skal ses i sammenhæng med antagelsen om, 

at små udlån generelt ydes til SMV'er, hvor aktivernes værdi i virksomheden tilsvarende 

er lavere. Risikoen ved udlån til SMV vurderes generelt også at være højere. Tallene fra 

Nationalbankens statistikbank indikerer, at renten for små udlån i gennemsnit er 

omkring 2-2,4 % i dag mod en rente på omkring 1-1,5% for store udlån. 

 

Figur 4: Effektiv rentesats på udlån fra kreditinstitutter til danske ikke-finansielle virksomheder. 
Figuren viser satsen for henholdsvis små og store udlån. Kilde: Statistikbankens opgørelse for nye 

indenlandske udlån (DNRNUM) 

2.1.2 Adgang til kapital 

SMV’er søger i højere grad mod alternative finansieringskilder i forhold til både banker 

og kreditinstitutioner, hvor private lån fra venner og familie, Vækstfonden48 og lån fra 

                                                           
46 (Erhvervsministeriet, 2018), s. 20 

47 Ved små udlån forstås udlån <7,5 mio DKK. Alle udlån større end små udlån er store udlån.  

48 Vækstfonden er den danske stats finansieringsfond, som målrettet finansierer vækst og udvikling af nye, små 
og mellemstore virksomheder, der ikke kan opnå finansiering på markedsvilkår. 
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professionelle långivere er de foretrukne kilder at søge finansiering hos.49 De største 

årsager til, at SMV’erne må søge alternative finansieringskilder er ifølge en undersøgelse 

fra 2019 lavet af FSR – Danske revisorer, at virksomhederne enten har fået afslag i banken 

eller ikke kan stille sikkerhed.50 

 

Ifølge udlånsredegørelsen forventes lånevilkårene for udlån til erhverv at blive 

strammere i slutningen af 2018 og frem, efter en periode hvor vilkårene generelt er blevet 

lempeligere fra 2016 og frem til nu.51 Dette er til trods for, at der fortsat er forskel på 

bankens villighed til at finansiere, når virksomheden er mindre. 

 

Dansk Industris virksomhedspanel peger på at, at SMV’erne oplever sværere vilkår end 

store virksomheder, hvilket bl.a. kan forklares med, at SMV'erne har færre og mindre 

værdifulde aktiver at stille som sikkerhed, for lånet. Sammenlignet med perioden efter 

krisen, vurderer SMV'erne at situationen er bedre, selvom udgangen af 2018 viste tegn 

på strammere lånevilkår.52 Belastningen af SMV'ernes vækst har en effekt på samfundet, 

og SMV'ernes manglende adgang til fremmedfinansiering udpeges som blandt de største 

årsager til belastningen.53 En anden undersøgelse fra FSR giver indtryk af, at adgangen til 

finansiering er begrænset, hvor nystartede selskaber under 4 år har absolut sværest ved 

at skaffe kapital. 54  FSR-undersøgelsen peger desuden bl.a. på, at SMV'erne oplever 

strammere låne- og kreditvilkår, ligesom der i højere grad kræves sikkerhed for 

udlånene. 55  Resultaterne er baseret på, hvordan virksomhedens revisor oplever 

virksomhedens situationen, hvor visse udsving, forudindtagede holdninger og 

usikkerheder, der ligger i den slags spørgeskemaundersøgelser, bør indregnes. 

 

SMV’ernes vurdering kan være svær at forstå, når man ser på, hvordan Vækstfonden de 

seneste par år også har øget deres aktiviteter væsentligt. Vækstfondens aktiviteter er i 

dag opgjort til at være omtrent DKK 2,8 mia. i 2017, hvilket skal ses i sammenhæng med 

deres aktivitetsniveau i 2009 på lige under DKK 600 mio.56 Det svarer til, at aktiviteterne 

                                                           
49 (FSR, 2019a), s. 3 

50 (FSR, 2019a), s. 4 

51 (Erhvervsministeriet, 2018), s. 13 

52 (Dansk Industri, 2017), s. 2 

53 (Beck & Demirguc-Kunt, 2006) 

54 (FSR, 2019b), s. 2-3 

55 (FSR, 2019b), s. 5-7 

56 (Erhvervsministeriet, 2018), s. 23 
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er øget mere end 4 gange så meget. At SMV’erne ikke giver udtryk for, at adgangen er lige 

så let, er nok, at Vækstfondens ”Vækstlån” gives som medfinansiering med banken eller 

andet institut, ligesom ”Vækstkaution” gives som dækning af bankens risiko. 57 

Udgangspunktet er altså, at Vækstfonden supplerer bankernes villighed ved at tage del i 

kreditrisikoen. Udlånsredegørelsen kom modsat frem til, at der er sket en generel 

forbedring i danske virksomheders vurdering af finansieringssituationen, hvor Danmark 

ligger på niveau med gennemsnittet for EU, dog under lande som Sverige, Finland, Norge 

og Tyskland,58 men det er tilsyneladende ikke kommet SMV’erne til gode. 

2.2 Obligationsmarkedet 

Udvalgets rapport om erhvervsobligationer som finansieringskilde for SMV’er pegede på, 

at erhvervsobligationsudstedelser er en del af et varieret og tilpasset lånemarked. 59 

Sammenlignet med lande, som Danmark i øvrigt sammenligner sig med, er det danske 

niveau af udstedte erhvervsobligationer lavt, hvoraf lande som Sverige, Finland og især 

Frankrig i højere grad anvender erhvervsobligationer. 60  Udstedelsen af 

erhvervsobligationer steg i Danmark med knap 1,6 % sammenlignet med året før, til et 

samlet udestående på knap DKK 200 mia., jf. også Figur 2 ovenfor og som understøttet af 

bilag 2. 

 

De største investorer i ikke-finansielle selskabers obligationer i EU er institutionelle 

organisationer. Således er det ifølge Europa-Kommissionens ekspertgruppes rapport61, 

og som det fremgår af Figur 5, forsikringsselskaber (34%), investeringsfonde (Non MMF 

investments funds: 26%), kreditinstitutter (monetary financial institutions: 19%), som 

holder obligationerne indenfor EU. 

                                                           
57 Information om Vækstfondens produkter er hentet fra hjemmesidens afdeling for lån: https://vf.dk/faa-et-
laan/  

58 (Erhvervsministeriet, 2018), s. 16-17 

59 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 15 

60 (Erhvervsministeriet, 2018), s. 11, figur 3.2 

61 Kommissionens ekspertgruppes headline rapport om ”Improving European Corporate Bond Markets” udgivet 
November 2017 eller ”(Europa-Kommissionens ekspertgruppe, 2017)” 

https://vf.dk/faa-et-laan/
https://vf.dk/faa-et-laan/
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Figur 5: Investorer som holder erhvervsobligationer i EU-området udstedt af ikke-finansielle 
virksomheder målt i EUR mio. Kilde: Figure 4 i Europa-Kommissionens ekspertgruppe, 2017, side 13. 

I Danmark har obligationsmarkedet udviklet sig, hvor antallet af nye udstedelser steg en 

smule op til krisen, men er eksploderet i 201462, hvor antallet af nyudstedelser oversteg 

300, jf. Figur 6.  

 

Figur 6: Antallet af erhvervsobligationsudstedelser per år i Danmark målt på udstederens hjemsted. Kilde: 
Data fra Bloomberg (hentet 20/03/2019, jf. bilag 1) 

Figur 6 indeholder både udstedelser foretaget som private placement såvel som dem, der 

er optaget til handel, ligesom tallene også indeholder udstedelser fra finansielle og 

halvoffentlige virksomheder. At der i første kvartal i 2019 er udstedt 55 obligationer 

indikerer ligeledes, at markedet ikke i har stagneret betydeligt i udviklingen.  

                                                           
62 Hvilket nok skal ses i lyset af Finanstilsynet ændrede praksis, jf. afsnit 5.9. 
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Figur 7: Danske erhvervsvirksomheders erhvervsobligationsudstedelser fordelt på valuta opgjort i 
nominel værdi. Kilde: Datagrundlaget for artiklen ”Erhvervsobligationer er rettet mod udenlandske 
investorer” af Danmarks Nationalbank, juli 2018. 

Nyere obligationsudstedelser i juli 2018 var i 95% af tilfældene udstedt i udenlandsk 

valuta, mens blot 5% udstedes i danske kroner. Udstedelserne i EUR er steget markant de 

sidste par år, og i det totale udestående beløb, er 65 % nu udstedt i EUR, jf. også Figur 7.63 

Udstedelserne i udenlandsk valuta indikerer, at danske udstedelser i høj grad også er 

rettet mod udenlandske investorer, som udvider den mulige investorkreds. Dette er ikke 

underligt taget i betragtning af, at også 95% af obligationsejerne af danske 

erhvervsobligationer udgøres af udenlandske/internationale investorer.64 

 

Markedet i Danmark er overvejende præget af store udstedelser af større virksomheder, 

såsom Carlsberg, A.P. Møller – Mærsk, Ørsted, TDC og ISS. Disse virksomheders 

udstedelser udgjorde i juli 2018 knap 75% af den samlede udestående mængde af 

erhvervsobligationer på det danske marked.65 Udestående erhvervsobligationer er på 

nuværende tidspunkt fordelt mellem knap 44 forskellige udstedere, jf. bl.a bilag 2. 

2.2.1 Noterede erhvervsobligationer 

Af erhvervsobligationer optaget til handel findes der to anerkendte markeder i Danmark, 

der begge er drevet af NASDAQ: Nasdaq Copenhagen og Nasdaq First North Bond 

Market66. 

 

                                                           
63 (Danmarks Nationalbank, 2018) 

64 (Danmarks Nationalbank, 2018) 

65 (Danmarks Nationalbank, 2018) 

66 Om Nasdaq First North se afsnit 5.7.1 
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Nasdaq Copenhagen er et reguleret marked, der også har handel med andre værdipapirer 

end aktier. Nasdaqs marked for erhvervsobligationer har knap 22 udstedere, hvoraf 7 af 

disse udstedere er ikke-finansielle virksomheder. På det danske First North Bond Market 

er der knap 7 udstedere, mens det svenske marked er noteret for 15 udstedere. Alle 

udstederne på First North er ikke-finansielle virksomheder.67 

 

Figur 8: Noterede erhvervsobligationers udestående i Danmark opgjort til nominel værdi. Kilde: 
Statistikbankens opgørelse af  VP-registrerede papirer (DNVPDKBR). 

Noterede obligationers udestående har ligget på et relativt stabilt niveau, bortset fra en 

mindre stigning i slutningen af 2018. Markedet har udestående for knap DKK 51 mia., jf. 

Figur 8. 

2.2.2 Kort om SMV-obligationsmarkeder i EU 

I en håndfuld andre lande er SMV-obligationsmarkeder begyndt at dukke op. Der følger 

her en kort gennemgang af udvalgte EU-landes markeder i henholdsvis Tyskland, 

Frankrig og Spanien – hvor alle markederne er kendetegnet ved at, obligationerne bliver 

optaget til handel.  

2.2.2.1 Tyskland 

Tyskland har et marked for små obligationsudstedelser kaldet ”Mittelstandsanleihen”. På 

4 år var der 148 udstedelser og i slutningen af 2014 var der udeståender for omkring EUR 

6 mia. Udstederne skal offentliggøre et prospekt for optagelse til handel, men der er ikke 

krav om rating - dog er de fleste ratet af mindre bureauer, der specialiserer sig i SMV-

ratings.68 Modtagelsen af markedet er blandet, da placeringen af obligationerne været 

svær og præget af nedgraderinger og restruktureringer. 

2.2.2.2 Frankrig 

Frankrig introducerede i 2014 muligheden for at udstede mindre obligationer via NYSE 

Euronext Paris og NYSE Alternext Paris via såkaldt Initial Bond Offering (IBO). 

                                                           
67 Ved optælling per 12. april 2019 af udstedere på http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/firstnorth og 
http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark 

68 (European Investment Fund, 2014), s. 23 
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Muligheden førte til en håndfuld udstedelser på mellem DKK 50-110 mio. Der var ingen 

minimumsinvesteringer, hvilket gav almindelige investorer adgang til at investere.69 

 

Markedet sigter efter små udstedere. Minimumsudstedelsen er omkring 35 mio. DKK, 

med lave krav til offentliggørelse af oplysninger og stor fleksibilitet i obligationens vilkår, 

dog med en løbetid på minimum 5-10 år.70 

2.2.2.3 Spanien 

I en tid hvor bankfinansiering til SMV’er var en mangelvare, skabte spanske MARF i 2013 

en handelsfacilitet for erhvervsobligationer med en minimumsinvestering på 750.000 

DKK, hvilket afgrænsede platformen til institutionelle investorer. Platformen havde i 

2014 kun én transaktion og var mildest talt ikke en succes.71 

3 Virksomhedsfinansiering 

Drift af virksomhed kræver kapital til at investere i projekter, som på enten kort eller 

langt sigt skal skabe en rentabilitet. Hvor meget kapital en virksomhed har brug for, 

varierer fra virksomhed til virksomhed, ligesom det også varierer hvilke kilder 

virksomheden vælger at hente sin finansiering fra og hvorfor. Finansiering skal i dette 

speciale forstås som, det at fremskaffe likviditet med henblik på at kunne foretage en 

aktivitet, f.eks. betale en udgift.72 Et selskab betragtes som likvidt, hvis der er midler til at 

opfylde selskabets forpligtelser efterhånden som de forfalder.73 

 

Kapitalejerne ansætter oftest en ledelse til at varetage driften af virksomheden. Ledelsens 

opgave er bl.a. at træffe beslutninger om virksomhedens investeringer og disses 

finansiering. Det er således opgaven i enhver ledelse at tage stilling til, hvordan kapital 

bedst fremskaffes til de valgte investeringer. Indenfor corporate finance er ledelsens 

overordnede mål oftest at maksimere værdien af virksomheden – til glæde for 

kapitalejerne.74 Ejerkredsen i SMV’er er typisk snæver og kapitalejerne deltager oftest 

aktivt i ledelsen, hvis ikke ledelsen udelukkende består af kapitalejere. 

                                                           
69 (European Investment Fund, 2014), s. 27 

70 (European Investment Fund, 2014), s. 27 

71 (European Investment Fund, 2014), s. 27 

72 (Kure, 2018), s. 20 

73 (Kure, 2018), s. 44 

74 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2014), s. 8. 



 21 

 

I fokus for specialet er det primære marked, som er markedet for selve 

kapitalfremskaffelsen, hvorimod det sekundære marked er den efterfølgende handel med 

det udstedte værdipapir. Det sekundære marked har en afledt effekt på det primære 

marked, idet omsætteligheden 75  af erhvervsobligationer bidrager til bedre vilkår for 

finansieringen. 76  Det sekundære marked behandles dog, hvor det har betydning for 

kapitalfremskaffelsen i det primære marked. 

3.1 Finansieringsformer 

Et selskab kan først og fremmest vælge at få tilført kapital på traditionelvis i form af 

udstedelse af nye kapitalandele, modtage tilskud fra ejerne eller optage et lån. Principielt 

kan en virksomheds finansiering opdeles i 2 kategorier: egenfinansiering og 

fremmedfinansiering. Der findes dog også en mellemform for egen- og 

fremmedfinansiering omtalt som hybridfinansiering. Hybridfinansiering er 

instrumenter, som har karakter af både egen- og fremmedkapital, som dog ikke 

behandles nærmere i dette speciale. Af hensyn til specialet omfang er der også 

udelukkende en kursorisk gennemgang af finansieringsformer og finansieringskilder. 

3.1.1 Egenfinansiering 

Egenfinansiering er, hvor kapitalen tilføres virksomhedens egenkapital, hvilket typisk 

sker ved udstedelse af nye kapitalandele, konvertible gældsbreve eller tilskud. 

Egenfinansiering er velegnet, da der for virksomheden ikke relaterer sig nogen pligt til 

tilbagebetaling, ligesom egenkapitalen ligger bagerst i prioritetsrækkefølgen og derfor 

virker polstrende for det enkelte selskab. 

 

For de eksisterende kapitalejere har udstedelse af kapitalandele den ulempe, at der kan 

ske udvanding af den eksisterende ejerkreds og dens indflydelse. Eksisterende 

kapitalejere har ganske vist som udgangspunkt en fortegningsret til en forholdsmæssig 

andel af de nye kapitalandele efter selskabslovens regler. I forbindelse med 

kapitalfremskaffelse til virksomheden, må det dog lægges til grund, at såfremt 

virksomheden søger finansiering ved udstedelse af kapitalandele, så er det fordi de 

eksisterende kapitalejere hverken har mulighed for, eller evne til, at opfylde 

                                                           
75 forstået som et likvidt sekundært marked 

76 Nærmere herom i afsnit 5.8. 
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finansieringsbehovet, hvorfor en mulighed er, at tilbyde eksterne investorer ejerskab for 

at hente kapitalen. 

3.1.2 Fremmedfinansiering 

Ved fremmedfinansiering tilføres kapitalen passiv-siden i form af fremmedkapital, og der 

er tale om et begreb, som dækker over al finansiering, der ikke er egenfinansiering.77 Ved 

fremmedkapital er der tale om et gældsforhold mellem investoren og virksomheden, som 

søger finansiering. 

 

Karakteristisk ved gæld er, virksomheden forpligter sig og hæfter for betaling af renterne 

og tilbagebetaling af hovedstolen. Hvis virksomheden forsømmer denne forpligtelse, kan 

der indtræde konkurs, hvorved virksomhedens aktiver overdrages til kreditorerne. 

 

Fremmedfinansiering kræver, at selskabet har tilstrækkelig likviditet eller 

betalingsstrømme til at opfylde sine forpligtelser, som består af betaling af ydelserne og 

tilbagebetaling af hovedstolen, ligesom lånevilkårene skal overholdes. 

 

Fremmedkapital kan forekomme i mange former, størrelser, vilkår og typer. Der er oftest 

tale om, at virksomheden skal vurdere, om finansieringen skal være langsigtede eller 

kortsigtet, med fast eller variabel rente, i egen eller udenlandsk valuta ligesom vilkårene 

kan variere afhængigt af kilden. 

 

Den mest simple og kendte form for gæld er optagelse af lån - typisk banklån. Banklån er 

ensbetydende med, at långiverne er et pengeinstitut og indeholder i 

erhvervssammenhænge udførlige lånevilkår med diverse forpligtelser for 

virksomheden.78 Bankerne kan også tilbyde kassekreditter eller faciliteter, som fleksible 

alternativer til lån. Bankfinansiering er den mest udbredte måde at finansiere sig på i dag, 

og det er ikke atypisk at en SMV har samlet al sin forretning hos én bank, som 

virksomheden dermed opbygger et forretningsforhold med. 

 

For kreditorer er der betydelige risici og overvejelser i forbindelse med at låne penge til 

virksomheder. Den underliggende faktor, i al långivning er for kreditor, er mængden af 

asymmetrisk information, der forsøges elimineret mest muligt. 

                                                           
77 (Kure, 2018), s. 225, der omtaler fremmedfinansiering som en residualbegreb. 

78 (Kure, 2018), s. 225 
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Erhvervsobligationer er en alternativ måde for virksomheden af finansiere sig med 

fremmedkapital. Finansiering ved erhvervsobligation indebærer typisk flere långivere, 

som parres gennem kapitalmarkederne. Kapitalmarkedernes funktion er at samle købere 

og sælgere, hvorpå likviditet overføres mellem interessenterne. Visse investorer på 

kapitalmarkederne er ofte mere risikovillige og investorerne er flere end ved almindelig 

bankfinansiering. 

3.1.2.1 Sikkerhedsstillelse og prioritet 

Banklån og erhvervsobligationer kan have forskellige sikkerheder tilknyttet, ligesom 

gæld kan rangeres forskelligt i forhold til den rækkefølge, som renterne og hovedstolen 

skal tilbagebetales i. 

 

Sikkerhedsstillelse sker oftest i form af pant eller kaution. Pant er et udtryk for at 

prioritetsstillingen ændres for en virksomheds kreditorer. Kreditorer med pant i et aktiv 

kan fyldestgøres før usikrede kreditorer i aktivet, såfremt sikringsakten er iagttaget 

korrekt. Kreditorer kan ved kaution søge fyldestgørelse hos en tredjemand, såfremt 

virksomheden misligholder sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelse tjener blandt andet til 

det formål at minimere kreditrisikoen for kreditoren.79 

 

Prioritet af gæld indenfor samme kategori kan ske på flere måder, men der tales oftest 

om, at gæld er aftalt til enten at være foranstillet eller efterstillet (senior eller 

subordinated). Al usikret gæld hos en virksomhed har i princippet samme prioritet, 

medmindre andet enten er aftalt eller struktureret således, hvilket betyder at, at 

kreditorerne skal fyldestgøres ligeligt i henhold til deres aftale. Der kan dog være tale om, 

at noget specifik gæld er foranstillet, således at den specifikke gæld skal betales før anden 

gæld.80 

3.2 Omsættelighed 

I forbindelse med kapitalfremskaffelse bør virksomheden overveje om 

finansieringsmidlet bør være omsætteligt eller ej. At et værdipapir er omsætteligt, er af 

interesse for investoren, da denne vil kunne afhænde værdipapiret på det sekundære 

marked, med den effekt at investoren frigøres fra sine eventuelle forpligtelser. At en 

                                                           
79 (Kure, 2018), s. 438 

80 (Brealey, Myers, & Allen, 2017), s. 621-622 
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investor kan sælge sit værdipapir har betydning for virksomhedens kapitalfremskaffelse 

– idet det har den effekt, at omsætteligheden af værdipapiret, alt andet lige, bør give 

udstederen en bedre pris i det primære marked. 

 

Ved omsættelighed skal forstås, først og fremmest, hvorvidt værdipapiret kan overdrages 

til tredjemand men samtidig også hvor let omsætteligt værdipapiret er. Kapitalandele og 

erhvervsobligationer er f.eks. oftest frit omsættelige, mens banklån ikke er det. 

 

Kapitalandele er typisk negotiable, men der kan foretages indskrænkninger i 

omsætteligheden i form af forkøbsret, medsalgsret eller krav om samtykke. 

Indskrænkningerne skrives ind i det enkelte selskabs vedtægter – og evt. ligeledes ejerne 

i mellem i en ejeraftale. Erhvervsobligationer kan have omsættelighedsbegrænsninger i 

vilkårene, men de har behov for at være frit omsættelige for at kunne blive optaget til 

handel. 

 

Hvorvidt obligationen er let omsættelig, er et spørgsmål om værdipapirets likviditet. 

Likviditet er en vigtig faktor for både udsteder og investor, hvilket gennemgås nærmere 

for erhvervsobligationer i afsnit 5.8.  

3.3 Kapitalomkostninger 

Der er oftest betydelige omkostninger forbundet med kapitalfremskaffelse og 

virksomheden skal grundigt overveje sin muligheder og omkostninger. 

 

Kapitalomkostninger er et udtryk for den udgift, som en virksomhed betaler til investor, 

når investor påtager sig en given risiko (f.eks. ved at indskyde penge i selskabet). En 

investor kan i dette henseende både være kapitalejer eller kreditor (som repræsenterer 

hhv. egenkapital og fremmedkapital). Kapitalejernes forventede afkast af sin investering 

i virksomheden er egenkapitalomkostning (𝑟𝐸), mens kreditorernes forventede afkast, for 

at stille penge til rådighed for virksomheden, er fremmedkapitalomkostningen (𝑟𝐷). 

 

Det vægtede gennemsnit af omkostningerne ved at finansiere sig med egenkapital og 

fremmedkapital er udtrykt ved begrebet WACC (Weighted Average Cost of Capital), hvor 

fordelingen sker mellem andelen af henholdsvis egenkapital og fremmedkapital i forhold 

til virksomhedens samlede værdi: 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐴 =
𝐸

𝑉
∗ 𝑟𝐸 +

𝐷

𝑉
∗ 𝑟𝐷 ∗ (1 − 𝑇𝐶) 

WACC er dermed et udtryk for de omkostninger, som virksomheden betaler for sin 

finansiering. WACC er også den diskonteringsrente, som anvendes, når virksomhedens 

betalingsstrømme skal kapitaliseres. En virksomheds værdi opgøres bl.a. på baggrund af 

virksomhedens kapitaliserede betalingsstrømme, hvorfor værdien af virksomheden 

maksimeres, når WACC minimeres. 

 

Når virksomheden skal håndtere sin kapitalstruktur, er det relevant at vurdere, hvorvidt 

der er væsentlige omkostninger forbundet med at tilpasse kapitalstrukturen, som 

ligeledes påvirker WACC.  

3.4 Konkurs fra et corporate finance-perspektiv 

Forskellen mellem at holde gæld og egenkapital er grundlæggende tilgodehavendet efter 

debitors konkurs. Indenfor finansiering betragtes konkurs som en mulighed/valg for 

virksomheden, idet udstederen af gæld i princippet kan vælge at misligholde sine 

forpligtelser og lade sig erklære konkurs.81 

 

Ved udstederens konkurs frigøres udstederen fra alle sine forpligtelser og 

virksomhedens aktiver overføres til kreditorerne. Overførslen sker i princippet fra det 

tidspunkt, hvor værdien af aktiverne er lig med værdien af gælden. Dette betyder 

tilsvarende, at værdien af egenkapitalen er 0, og kapitalejerne har i princippet mistet 

deres investering på dette tidspunkt.82 

 

Kreditorerne, der låner penge ud eller investerer i obligationer, får på den ene side ret til 

tilbagebetaling af hovedstolen og renter, men giver på den anden side en put option83 til 

virksomheden og dens kapitalejere om at overdrage virksomhedens aktiver til en værdi, 

der svarer til gældens værdi, kaldet default put på virksomhedens aktiver.84 

                                                           
81 (Brealey et al., 2017), s. 602 

82 (Hillier et al., 2014), s. 444 

83 En put-option er retten, men ikke pligten, til at sælge et givent aktiv. En put-option skal forstås i modsætning 
til en call-option, som er retten til at købe. 

84 (Brealey et al., 2017), 603-604 
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4 Kapitalstruktur 

Dette afsnit bidrager til forståelsen af den teoretiske baggrund for virksomheders valg af 

finansiering. Afsnittet giver et indblik i de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig, 

når finansieringskilderne skal vælges og kapitalstrukturen bestemmes. 

 

Kapitalstruktur er opfattelsen af, hvordan et selskabs aktiver er finansieret, og beskriver 

forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital i selskabet (gearing). Det er et udtryk 

for, hvor meget gæld der er i selskabet i forhold til egenkapital (debt-to-equity ratio). Det 

hænger oftest sådan sammen, at jo højere gearing, desto sværere er det at skaffe 

yderligere lånekapital, fordi en investors risiko er tilsvarende højere.85 Med andre ord 

handler kapitalstruktur om, hvor stor en del af betalingsstrømmene, der tilfalder 

kreditorerne hhv. kapitalejerne. Teorierne beskæftiger sig bl.a. med, hvor meget 

virksomheden skal låne og hvor meget egenkapital, virksomheden selv skal anvende.  

 

Der eksisterer ikke én samlet og generelt accepteret kapitalstrukturteori. Derimod 

eksisterer en række teorier og modeller, som har forskellig vægtning i forhold til 

antagelser om skatter, konkursomkostninger, asymmetrisk information, 

agentomkostninger og lignende. 

 

Den største og mest kendte teori om kapitalstruktur blev offentliggjort i 1958 af Franco 

Modigliani og Merton Miller. I det følgende gennemgås teorien, mens der efterfølgende 

inddrages opfølgende teorier, der udsprang af førstnævnte teori. 

4.1 Modigliani & Miller 

Modigliani & Miller (herefter ”M&M”) formulerede en af de første anerkendte 

kapitalstrukturteorier kaldet ”irrelevanssætningen”. M&M fandt frem til, at 

kapitalstruktur, under en række antagelser, er virksomhedens værdi uvedkommende.86 

Antagelserne vedrører ingen skatter, ingen konkursomkostninger og perfekte 

kapitalmarkeder. Antagelsen om perfekte kapitalmarkeder indebærer bl.a. at: der ikke er 

transaktionsomkostninger, alle på markedet kan låne til samme rente, der er symmetrisk 

fuld information og der ikke er mulighed for arbitragehandler. 

                                                           
85 (Kure, 2018), s.74-75 

86 (Modigliani & Miller, 1958) 
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4.1.1 M&M (uden skat) 

I deres prisvindende artikel fremsatte M&M 2 propositioner. 

4.1.1.1 Proposition I 

Proposition I angiver, at i en verden med perfekte kapitalmarkeder, uden skat og uden 

konkursomkostninger er det aktiverne i virksomheden, som skaber værdi og ikke 

passiverne. Således formulerede M&M at: 

”the market value of any firm is independent of its capital structure and is given by 

capitalizing its expected return at the rate rA appropriate to its class”87 

Virksomhedens værdi er uafhængig af kapitalstrukturen, hvorfor værdien af en 

gældsfinansieret virksomhed (𝑉𝐿) er lig værdien af en egenkapitalfinansieret virksomhed 

( 𝑉𝑈 ). Virksomhedens værdi er i stedet givet ved virksomhedens betalingsstrømme, 

vækstmuligheder og de vægtede kapitalomkostninger (WACC), hvor WACC er uafhængig 

af kapitalstrukturen.88 Alt andet lige påvirkes WACC ikke af kapitalstrukturen. 

 

En måde M&M proposition I oftest illustreres på er en tærte-model, hvor hele tærten 

repræsenterer virksomhedens værdi. Uanset hvordan tærten skæres, vil størrelsen være 

den samme. Virksomhedens værdi påvirkes ikke af, hvor stor en del af 

betalingsstrømmene der går til kapitalejerne, og hvor stor en del som går til kreditorerne. 

Det er maksimeringen af betalingsstrømmene, der påvirker værdien.89 

 

Da forudsætningen om perfekte kapitalmarkeder er gældende, vil virksomheden ikke øge 

sin værdi ved at øge afkastet til kapitalejerne ved gearing, eftersom kapitalejerne selv vil 

kunne øge sin investering ved gearing, eller nedbringe sin position og selv låne ud på 

markedet – begge scenarier på samme vilkår som virksomheden. 

4.1.1.2 Proposition II 

M&M’s proposition II angiver, at der er en sammenhæng mellem en virksomheds 

egenkapitalomkostning og kapitalstrukturen. Egenkapitalomkostninger vil stige i takt 

med gælden. Det vil sige: desto højere debt-to-equity ratio, desto højere 

egenkapitalomkostning.  

                                                           
87 (Modigliani & Miller, 1958), s. 268 

88 (Modigliani & Miller, 1958), s. 268-269 

89 (Hillier et al., 2014), s. 434 
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”the expected yield of a share of stock is equal to the appropriate capitalization rate rA for 

a pure equity stream in the class, plus a premium related to financial risk equal to the 

debt-to-equity ratio times the spread between rA and r”90 

En virksomheds risiko opdeles i business risk og financial risk. Hvor business risk relaterer 

sig til virksomhedens operationelle risiko, så relaterer finansiel risiko sig samlet til 

virksomhedens evne til at møde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder. 

Egenkapitalomkostningerne stiger, eftersom den finansielle risiko stiger, når 

virksomheden optager gæld. Optagelse af gæld kræver nemlig, at virksomhedens drift 

generer et tilstrækkeligt overskud til betaling af renter og afdrag. M&M proposition II 

forklares også ved følgende ligning: 

𝑟𝐸 = 𝑟𝐴 + (𝑟𝐴 − 𝑟𝐷) ∗
𝐷

𝐸
 

Business risk påvirker rA
91 mens financial risk påvirkes af 

𝐷

𝐸
. 

 

M&M siger altså, at gæld kan virke som den billigste finansieringskilde, men besparelsen 

modsvares af en øget risiko for kapitalejerne, som derfor tilsvarende forventer et øget 

afkast. Derfor stiger egenkapitalomkostningerne med samme niveau som besparelsen 

ved at vælge gæld ifølge M&M proposition II. WACC påvirkes ikke jf. M&M proposition I, 

eftersom den ændring der sker i kapitalstrukturen udlignes præcist af ændringen af 

egenkapitalomkostningerne.92 

 

Indtil videre har M&M antaget at nogle, i praksis, vigtige komponenter ikke gælder. 

Gældsinstrumenter har nemlig to meget vigtige faktor: rentegæld er fradragsberettiget 

og konkurs medfører omkostninger. I det følgende vil M&M’s modeller først introduceres 

for selskabsskatter. Derefter gennemgås hvordan konkursomkostninger påvirker valget 

af kapitalstruktur. 

4.1.2 M&M (med skat) 

Selvom M&M’s udsagn er velbegrundede, så bygger deres model på en antagelse om, at 

der ikke eksisterer skatter. Denne antagelse er selvsagt langt fra virkeligheden. Kritikken 

                                                           
90 (Modigliani & Miller, 1958), s. 271 

91 rA er afkastkravet for virksomhedens aktiver. rA anvendes oftest som et udtryk for WACC 

92 (Hillier et al., 2014), s. 435-436 
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af M&M’s propositioner uden skatter medvirkede til, at forfatterne i 1963 udgav en 

korrektion af deres oprindelige teori, hvor antagelsen om ingen skatter gradvist hæves.93 

 

I en verden med skatter berettiger renter fra gæld et skattefradrag. Fradragsberettigede 

renteudgifter kaldes for et skatteskjold (interest tax shield).94 

4.1.2.1 Proposition I 

At renter er fradragsberettigede, medfører en besparelse i virksomhedens skattebetaling, 

der svarer til renten ganget med selskabsskatteprocenten: 𝐷 ∗ 𝑇𝐶 . Når antagelsen om 

ingen skat bristes medfører det, at M&M’s propositioner ændres til, at gæld bliver mere 

fordelagtigt. M&M’s proposition I ændres til, at værdien af en gearet virksomhed svarer 

til værdien af en ugearet virksomhed plus nutidsværdien af skatteskjoldet: 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝐷 ∗ 𝑇𝐶  

Ovenstående ligning antager i øvrigt, at gælden er konstant i al fremtid. Skatteskjoldet er 

genereret af rentebetalingerne, hvorfor skatteskjoldet bærer samme risiko som gælden. 

Skatteskjoldet diskonteres med virksomhedens fremmedkapitalomkostning som 

diskonteringsrente for at finde nutidsværdien.95 

 

Effekten af indførelse af skatter medfører, at kapitalstruktur nu begynder at have en 

effekt. Således siger Proposition I med skatter, at den optimale kapitalstruktur er en 

100% gældsfinansieret virksomhed.96 

4.1.2.2 Proposition II 

Skatteskjoldet påvirker den finansielle risiko i M&M proposition II, da gældsoptagelse 

tilføjer risiko til egenkapitalen. Egenkapitalomkostningerne stiger, efterhånden som 

virksomheden optager gæld. Proposition II med skat hedder derfor: 

𝑟𝐸 = 𝑟𝑈 + (𝑟𝑈 − 𝑟𝐷) ∗
𝐷

𝐸
∗ (1 − 𝑇𝐶) 

hvor rU blot er udtryk for en ugearet virksomheds kapitalomkostninger. Konklusionen er 

igen, at egenkapitalomkostninger stiger med øget gældsætning – men grundet skattens 

effekt vil WACC denne gang falde.97 

                                                           
93 (Modigliani & Miller, 1963) 

94 (Hillier et al., 2014), s. 439 

95 (Hillier et al., 2014), s. 439 

96 (Hillier et al., 2014), s. 440 

97 (Ross, Westerfield, Jaffe, & Jordan, 2018), s. 441-442 
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4.1.3 Opsamling 

M&M I og II med skatter når indtil videre frem til et ekstrem resultat: At virksomhedens 

værdi, og dermed kapitalejernes gevinst, øges efterhånden som gælden øges. En optimal 

kapitalstruktur ville derfor være en 100% gældsfinansieret virksomhed. Der er 

adskillelige forklaringer på, hvorfor dette ikke holder i praksis. 

 

M&M overvurderer værdien af skatteskjoldet. Virksomheder kan således ikke altid 

udnytte fradragsretten, eftersom betalingsstrømmen fra driften ikke er en uendelig 

annuitet. Indtjeningen er nemlig ikke garanteret, hvorfor en væsentlig forudsætning for 

M&M er, at virksomhederne skaber profit, som kan skjules med skatteskjoldet. Den 

nominelle størrelse af skatteskjoldet afhænger også af profittens nominelle størrelse. En 

virksomheds gældsniveau er ligeledes ikke konstant og uendelig for fremtiden, hvilket 

gør, at det nutidsværdien af skatteskjold er svært at fastsætte. En mere realistisk 

antagelse kunne være, at en gældsandel blev forsøgt opretholdt.98 

 

Beskatningen af investorers investering i henholdsvis egenkapital og fremmedkapital er 

ligeledes oftest forskellig. Indenfor selskabsskatten er fremmedkapital oftest favorabelt, 

mens investorbeskatningen favoriserer investeringer i kapitalandele.99 

 

En sidste forklaring er, at gældsoptagelse medfører omkostninger. 

4.2 Konkursomkostninger 

Indtil videre er M&M’s teorier gennemgået uden at tage hensyn til konkursomkostninger 

(bankruptcy cost). Efterhånden som en virksomheds gæld stiger, vil forpligtelserne med 

at betale renter og afdrag tilsvarende stige. Når en virksomhed øger sine forpligtelser, 

øger den samtidig sin risiko for ikke at kunne betale kreditorerne, og dermed risikoen for 

at blive erklæret konkurs.100 

 

I den virkelige verden er det dyrt at gå konkurs, og de omkostninger, der er er forbundet 

med konkurs, vil kreditorerne forsøge at overvælte på virksomheden. 

 

                                                           
98 (Parum, 2005), s. 447 

99 (Parum, 2005), s. 447 

100 (Hillier et al., 2014), s. 444. Konkursomkostningerne kan også refereres til som finansielle 
stressomkostninger. 
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Omkostningerne forbundet med konkurs opdeles i henholdsvis direkte og indirekte 

omkostninger. De direkte konkursomkostninger er dem, som er forbundet med 

konkursen i form af juridiske og administrative omkostninger (salær til kurator, gebyrer 

til staten, bistand fra advokat, revisor og konsulenter) ligesom eventuelle tab ved salg af 

aktiver inddrages. De indirekte er omkostninger, en virksomhed i finansielle problemer 

(financial distress) rammes af, når konkursen forsøges undgået. At undgå konkurs kræver 

ressourcer, som kapitalejerne kan råde over, så længe konkursen ikke er indtrådt. 

Kapitalejerne taber virksomheden i tilfældet af konkurs, hvorfor de har et stærkt 

incitament til at undgå konkurs. Kapitalejerne handler i deres egen økonomiske interesse, 

så længe det er muligt, da de næsten kun kan opnå en gevinst ved going concern. En 

virksomhed i financial distress påvirkes også af, at leverandører medarbejdere og kunder 

forlader virksomheden i et forsøg på at undgå at blive påvirket af en eventuel konkurs.101 

Der henvises samlet til disse omkostninger som finansielle stressomkostninger (costs of 

financial distress). 

4.3 Agentomkostninger 

Agentomkostninger er et begreb om, at der mellem kapitalejerne og kreditorerne hersker 

interessekonflikter, ligesom der eksisterer asymmetrisk information mellem parterne.102 

Eftersom interesserne og informationen ikke er ens, skaber det usikkerhed omkring, 

hvorvidt den ene part handler egenoptimerende til skade for den anden part. 

 

Kapitalejernes gevinstmulighed er i princippet ubegrænset, da gevinstmuligheden følger 

virksomhedens succes. Samtidigt er kapitalejernes risiko for tab begrænset til deres 

indskud. Kreditorerne har førsteret til virksomhedens betalingsstrømme, men deres 

gevinst er begrænset til renterne – og derfor er kreditorerne typisk lang mindre 

risikovillige. Kreditorerne har blot interesse i at beskytte tilbagebetalingsevnen i 

virksomheden.103 

 

Kapitalejerne, som derimod er residualaflønnede, har et betydelig incitament til at ville 

tage risici. Kapitalejerne driver principielt virksomheden indtil virksomheden er 

konkurs, og kreditorerne har som deklaratorisk udgangspunkt ingen medbestemmelse i 

virksomhedens drift. Kapitalejerne og ledelsen har dermed ”førsteret” til at iværksætte 

                                                           
101 (Hillier et al., 2014), s. 444-445 

102 (Hillier et al., 2014), s. 446 

103 (Kure, 2018), s. 95 
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egenoptimerende strategier, som potentielt kan være på bekostning af kreditorerne.104 

Kapitalejernes strategier, som både skader kreditorerne og virksomhedens værdi som 

helhed, er bl.a. at risikoskifte, investere i høj-risiko projekter, underinvestere, "tømme" 

selskabet, ændre regnskabsteknikker.105 

 

Interessekonflikten øges, efterhånden som virksomheden kommer i financial distress. En 

kreditor ved, at når virksomheden er i financial distress, kan der ikke altid forventes 

meget hjælp naturligt fra kapitalejernes. 

 

En kreditors beskyttelse består først og fremmest i at indkalkulere denne risiko i renten 

eller i form af kontrol med virksomheden ved at indføre covenants106 i lånevilkårene. 

Ultimativt er det virksomheden og kapitalejerne, der betaler disse omkostninger.107 

4.4 Optimal kapitalstruktur 

Afsnittet om kapitalstruktur har indtil videre handlet grundlæggende om hvordan 

virksomhedens værdi påvirkes, hvilke faktorer der indgår i virksomhedens valg af 

kapitalstruktur og omkostningerne forbundet med disse valg. De følgende afsnit vil i 

stedet introducere teorier, der forsøger at beskrive, hvordan virksomheden finder sin 

optimale kapitalstruktur. Den optimale kapitalstruktur skal i denne sammenhæng forstås 

som den kapitalstruktur, der maksimerer markedsværdien af en gearet virksomheden. 

 

I de kommende afsnit antages kapitalejerne og virksomhedens ledelse at have 

fuldstændig ensrettede interesser. SMV’erne er typisk mindre virksomheder, og det 

lægges til grund, at der er personsammenfald mellem ledelsen og kapitalejerne. Andre 

teorier om kapitalstruktur arbejder med antagelser om, at ledelsen er egenoptimerende 

og ikke nødvendigvis har samme interesse som kapitalejerne.108 

4.5 Statisk afvejningsteori 

Som netop gennemgået ovenfor følger øget gældsætning tilsvarende med øget risiko for 

konkurs, hvilket indebærer både finansielle stressomkostninger for virksomheden, og en 

                                                           
104 (Ross et al., 2018), s. 453 

105 (Ross et al., 2018), s. 454 

106 Nærmere om covenants i afnist 5.4.2 

107 (Ross et al., 2018), s. 455 

108 Specialet udelader af de grunde bevidst Michael C. Jensen’s ”Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate 
Finance, and Takeovers” fra 1984, da denne teori i højere grad er baseret på ”modne cash-cow” virksomheder og 
bygger på en antagelse om interessekonflikt mellem ledelsen og kapitalejerne. 
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besparelse i skattebetalingen. Statisk afvejningsteori (Static trade-off theory herefter 

"afvejningsteori") omstrukturerer M&M’s ligninger til: 

𝑉𝐿  =  𝑉𝑈  + 𝑃𝑉 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑎𝑥 𝑠ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠)  − 𝑃𝑉 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠) 

hvor PV er nutidsværdien af henholdsvis skatteskjoldet og finansielle 

stressomkostninger. 

 

Teorien er bygget på, at der er en optimal kapitalstruktur for enhver virksomhed, 

hvorefter en virksomhed gældsætter sig op til det punkt, hvor den marginale 

skattebesparelse ved at optage gæld modsvares af tilsvarende øgede marginale 

finansielle stressomkostninger.109 En virksomhed kan derfor have en målsætning om et 

specielt gearingsniveau for kapitalstrukturen. Gearingsniveauet opgøres som en 

afvejning mellem skattebesparelsen og finansielle stressomkostninger, som 

modsatrettede hensyn, jf. Figur 9. 

  

Figur 9: Afvejningsteorien og virksomhedens værdi. Kilde: Figure 15.6 fra Hillier et al., 2014, s. 448. 

Den optimale kapitalstruktur, som maksimerer virksomhedens værdi, er samtidig den 

struktur, som minimerer de vægtede kapitalomkostninger, da WACC falder i takt med, at 

gearingen stiger. WACC falder indtil, at de finansielle stressomkostningerne opvejer 

skattebesparelsen. Dette medfører, at de vægtede kapitalomkostninger har et minimum, 

som i samme tilfældet er maksimum for virksomhedens værdi, jf. Figur 10. 

                                                           
109 (Hillier et al., 2014), s. 447 
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Figur 10: Afvejningsteorien om, at WACC falder indledningsvis pga. gældens skattemæssige fordele. Efter 
D*/E* stiger WACC, pga. finansielle stressomkostninger. Kilde: Figure 15.7 fra Hillier et al., 2014, s. 448. 

Afvejningsteorien er kvalitativ, hvilket gør den svær at anvende til at finde et præcist 

optimum. Mens det i nogen grad er muligt at kvantificere kapitaliseringen af 

skatteskjoldet, så er det sværere med finansielle stressomkostninger, som bl.a. afhænger 

af sandsynligheden for konkurs og størrelsen på konkursomkostningerne. Der er endnu 

ikke udviklet en ligning, der kan fastlægge en virksomheds optimale gældsniveau endnu. 

Selvom afvejningsteorien ikke udpeger et præcist punkt for den optimale kapitalstruktur, 

så fremhæver den vigtigheden af henholdsvis skatter og finansielle stressomkostninger i 

praksis. Teorien forudsiger, at virksomheder med høj driftsmæssig risiko, gode vækst 

muligheder og lav skattepligtig indkomst bør have et lavt gældsniveau, mens 

virksomheder med lav driftsmæssig risiko, ingen vækstmulighed, mange materielle 

aktiver og stor skattepligtig indkomst bør have et højt gældsniveau.110  

 

I empiriske studier er det dog oftest vist, at store virksomheder med mange materielle 

aktiver låner mere end mindre selskaber med immaterielle aktiver, ligesom 

virksomheder med store vækstmuligheder har lav gældsoptagelse, virksomheder med 

høj rentabilitet låner mindre.111 Teorien kan ikke forklare ikke, hvorfor nogle rentable 

virksomheder f.eks. har en lav gældsætning. Der er konsekvent for mange eksempler på, 

at undersøgelser om kapitalstruktur finder frem til, at højprofit virksomheder har lav 

gældssætning.112 Dette er direkte i strid med teorien, eftersom højprofit virksomheder vil 

have større skattepligtige indkomst til udnyttelse i skatteskjoldet, ligesom profit gør, at 

virksomheden kan tåle en høj gældssætning uden at komme i finansielle problemer. 

                                                           
110 (Parum, 2005), s. 445-446 

111 (Parum, 2005), s. 455 

112 Se f.eks. (Fama & French, 2002) 
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4.5.1 Statistisk afvejningsteori for SMV’er 

En vigtig antagelse i afvejningsteorien er anvendelsen af skatteskjoldet, som en måde at 

skjule sin profit på. Skatteskjoldet er omdiskuteret i litteraturen. Spørgsmålet om, hvor 

anvendeligt skatteskjoldet, og dermed afvejningsteorien, er for SMV’er, falder til jorden 

af navnlig to årsager: profit og konkursrisiko. 

 

For det første, generer SMV'er ofte ikke et lige så stort nominelt overskud som en stor 

virksomhed. Evnen til at genere et stort driftsoverskud har direkte betydning for hvor 

brugbart et skatteskjold er for virksomhed – desto større overskud, desto mere 

fordelagtigt er skatteskjoldet.113  

 

For det andet, så er SMV’er betydeligt mere eksponeret for at skulle gå konkurs. Yngre og 

mindre virksomheder har en højere konkursrate, og denne umiddelbare højere risiko for 

at gå konkurs indikerer en højere forretningsrisiko hos SMV’er. SMV’er er oftere 

eksponeret for et mindre antal kunder end store virksomheder, og tabet af en enkelt fast 

kunde fra sin portefølje kan øge risikoen for konkurs markant. SMV’er har også en øget 

risiko for at være underkapitaliseret, hvilket forværres af den sværere adgang til yderlig 

ekstern finansiering. Ligeledes er SMV’er også mere udsatte overfor negative udsving og 

skift i økonomien, som de ikke har midlerne til at hedge sig imod.114 

 

SMV’ernes øget risiko for konkurs, kan have konsekvenser for ejernes personlige forhold. 

Som angivet i afsnit 1.6, kan kapitalejernes personlige formue være på spil, hvis 

virksomheden går konkurs. En konkurs kan også være hård for ejerens rygte og selvtillid.  

 

Litteraturen er ikke fuldstændig enig i konkursomkostningernes betydning, hvor den ene 

del konstaterer, at konkursomkostningerne har betydelige indflydelse på valget af 

gearing, mens andre mener, at omkostningerne ikke er betydningsfulde nok til at have en 

effekt.115 

 

Kapitalejerne i SMV’er betragtes oftest også som værende meget kontrollerende overfor 

virksomhedens drift og bryder sig generelt ikke om indblandinger fra f.eks. banken 

                                                           
113 (Mac an Bhaird, 2010), s. 141-142 

114 (Mac an Bhaird, 2010), s. 142-143 

115 Baseret på litteratur opsummeret i (Mac an Bhaird, 2010) på s. 143. 
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(kontrol-avers). 116  Dette påvirker virksomhedens tilbøjelighed til rejse ekstern 

finansiering generelt og beslutninger om kapitalstruktur. Cressy (2008) mener, at de 

psykologiske omkostninger ved lånefinansiering vægter højere end den marginale fordel, 

som virksomheden og kapitalejeren får ved kapitalen, da lånevilkårene vil potentielt 

styre virksomheden. 117  Efterhånden som virksomheden vokser, bliver tingene dog 

mindre personlige, og den kontrol-averse adfærd fordufter.118 

 

En kombination af disse faktorer fører til, at anvendeligheden af afvejningsteorien 

forsvinder.  

4.6 Hakkeordenteorien ("POT") 

Hakkeordenteorien (Pecking-order theory herefter ”POT”) er oprindeligt fra 1984 

forfattet af Stewart Myers og Nicholas Majluf.119 POT udspringer af, at en virksomhed skal 

finansiere et rentabelt projekt og at virksomhedens valg af finansieringskilde, som følge 

af asymmetrisk information, sender et bestemt signal til omverdenen om virksomheden. 

 

Teorien antager, at der eksisterer perfekte kapitalmarkeder, dog med undtagelse af, at 

der er asymmetrisk information. Kapitalejerne og ledelsen120 (insidere) har information 

om virksomheden, som udefrakommende investorer på kapitalmarkederne (outsidere) 

ikke har. Outsidere kan derfor ikke værdiansætte virksomhedens aktiver og passiver 

korrekt. Asymmetrisk information påvirker, hvilket signal der sendes til outsidere ved 

valg af en bestemt form for finansiering, og dermed hvordan finansieringskilderne 

vælges.121 

 

Hvis en virksomhed f.eks. kun kunne udstede kapitalandele for at finansiere projektet, 

kunne disse aktier udstedes til en værdi, der enten er over, under eller lig virksomhedens 

reelle værdi. Udstedelse af kapitalandele under virksomhedens værdi (undervalued) vil i 

princippet overføre værdi til de nye kapitalejere. Hvis ledelsen handler i kapitalejernes 

interesse, hvilket må antages for SMV’er, vil der aldrig ske udstedelse af undervalued 

                                                           
116 (Cressy, 2008), s. 185 

117 (Cressy, 2008), s. 185 

118 (Cressy, 2008), s. 185 

119 Som udgivet i (Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984) 

120 I den oprindelige teori antages der at være interesse- og vidensforskel mellem ledelsen og eksisterende 
kapitalejer. Dette speciale antager dog, at SMV’ers ledelse og eksisterende kapitalejere har ens interesser. 

121 (Parum, 2005), s. 456 
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kapitalandele. Udstedelser anses derfor af investorerne, som værende over 

virksomhedens værdi (overvalued), hvorfor de ikke vil købe kapitalandelen. 

Virksomheden kan derfor vælge at udstede gæld, da kapitalandele er et dårligt signal. 

 

Logikken bygger på afvejningsteorien om, at en virksomhed med lav indtjening, vil have 

lav gæld, mens en virksomhed med høj indtjening vil gearer mere (pga. skatteskjoldet). 

Rationalet er, at virksomheder øger deres gæld, når indtjeningen forventes at stige. Dette 

giver ledelsen et incitament til at bedrage den offentligheden, eftersom asymmetrisk 

information vil angive, at investorerne ikke ved, om virksomheden allerede har den 

optimale kapitalstruktur – men ledelsen ved det. Ledelsen kan derfor besvige 

omverdenen til at tro, at yderligere gældsoptagelse er et udtryk for en højere 

virksomhedsværdi, selvom det ikke er det. 

 

POT når frem til, at en virksomhed der skal finansiere sine projekter: 

1) bør anvende egne midler (i.e. egne overskud) eller; 

2) tilrette sin udbyttepolitik til at imødekomme investeringsmulighederne. 

Hvis ekstern finansiering er nødvendig, bør virksomheden følge et hierarki hvor:122 

3) sikker gældsoptagelse er foretrukket (f.eks. banklån og obligationer); 

4) herefter hybride instrumenter (f.eks. konvertible obligationer); 

5) som sidste udvej, kan virksomheden udstede kapitalandele. 

 

POT kvantificerer ikke, hvilken kapitalstruktur, der er optimal. I stedet gælder, at det 

afhænger af de enkelte tilgængelige projekter, hvordan virksomheden finansierer sig. Det 

er ligeledes en implikation af teorien, at højprofit virksomheder bruger mindre gæld, da 

deres profit og overførte overskud i højere grad kan finansiere virksomhedens projekter, 

hvorfor behovet for ekstern finansiering er lavere. POT forklarer ligeledes, hvorfor 

ekstern finansiering oftest sker i form af gældsoptagelse. Den værdioptimerende SMV vil 

altså undgå at udstede kapitalandele, hvis de har bedre information end 

udefrakommende rationelle investorer. Dette bør ses i modsætning til afvejningsteorien, 

hvorefter en virksomhed med høj profit blot vil have en større kapacitet til større 

gældsoptagelse.123 

 

                                                           
122 (Brealey et al., 2017), s. 481 

123 (Ross et al., 2018), s. 466 
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POT anfører, at det er vigtigt for virksomheder at have let omsættelige midler, såsom 

kontanter og værdipapirer (financial slack) for at sikre, at virksomheden kan undgå at 

skulle udstede kapitalandele for at finansiere et rentabelt projekt. 124  Langsigtet har 

investeringsbeslutningerne større indflydelse på virksomhedens værdi end selve 

finansieringen, hvorfor det er centralt at have financial slack til at kunne finansiere 

rentable projekter med egne midler. Financial slack er derfor også mest værdifuldt for 

virksomheder med store vækstmuligheder (underforstået adgang til mange rentable 

projekter).125 

 

POT forklarer i højere grad hvorfor rentable virksomheder låner mindre, nemlig at 

rentable virksomheder ikke behøver ekstern finansiering. Modsat er det dog, at ikke-

rentable virksomheder har høj gældsoptagelse, da behovet er større. Teorien kan dog 

ikke forklare forskellene i kapitalstruktur mellem brancher, hvor studier viser, at 

brancher med betydelige vækstmuligheder har lave gældsandele, ligesom etablerede 

brancher med modne virksomheder har høje gældsandele.126 

4.6.1 Hakkeordenteorien for SMV’er 

Det er vigtigt at holde for øje, at POT bygger på en forståelse af, at insidere har bedre 

information om virksomhedens investeringsprojekter og vækstpotentiale, hvilket de 

antages at kunne anvende til ulempe/skade for outsidere.127 

 

Det er denne tankegang om asymmetri, som i høj grad karakterer SMV-finansiering. Dette 

forstærkes af de relativt høje omkostninger ved at indsamle information om 

virksomheden til en kreditvurdering, ligesom informationen er afgrænset. Empirien 

omkring POT finder frem til, at SMV’erne så vidt muligt anvender interne midler og kun 

ekstern finansiering i det omfang, at det er nødvendigt.128 Dette betyder, at SMV’er ikke 

opererer efter en målsætning om specifik kapitalstruktur, jf. bl.a. afvejningsteorien, men 

                                                           
124 (Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984), hhv. s. 589-590 og s. 188-189 

125 (Parum, 2005), s. 458 

126 (Parum, 2005), s. 458 

127 (Mac an Bhaird, 2010), s. 146. En anden holdning i litteraturen kan være, at långiver, som professionel, er 
bedre i stand til objektivt at værdiansætte investeringsprojekterne og mulighederne for virksomhedens 
overlevelse; og at virksomheden har en tendens til at overvurdere egne projekter og sit eget vækstpotentiale. 
Dette fører til, at det er SMV’en som bærer omkostningerne for informationsasymmetrien. 

128 (López-Gracia & Sogorb-Mia, 2008), s. 133 
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i stedet vælger den finansiering, som har mindst indflydelse på virksomhedens drift, og 

at virksomhedens gæld er et udtryk for det kumulative behov for ekstern finansiering.129 

 

I nogle sammenhænge bliver POT’s anvendelighed for SMV’er kritiseret. Teorien bygger 

på, at jo højere asymmetrisk information mellem insidere og outsidere, desto kraftigere 

bliver signalet modtaget hos outsideren. En virksomhed, der udsteder egenkapital, burde 

derfor være et faretruende signalet for en investor. SMV’er anses normalt som havende 

stor informationsasymmetri, hvorfor SMV’er ifølge teorien bør have høj gældssætning. En 

del af empirien siger dog, at SMV’er, evt. med stort vækstpotentiale og behov for 

finansiering, konsekvent har lav gældsandel og henter i langt højere grad de indledende 

runder af finansiering fra udstedelse af kapitalandele.130 Dette taler alt andet lige for, at 

teorien ikke holder – og underminerer samtidig, at ledelsen er kontrol-advers, som 

foreslået ovenfor. 

 

Andre dele af litteraturen finder dog også støtte for POT, idet de konstaterer, at SMV’er 

anvender egne midler i det omfang det er muligt. SMV’er foretrækker gældsoptagelse til 

at finansiere drift og vækst, når det er muligt,131 hvilket må ses i sammenhæng med, at 

kreditorer normalt har mindre magt en kapitalejerne, og at ekstern lånefinansiering 

dermed er den mindst kontrol-indgribende finansiering, som virksomheden kan hente. 

Således finder studier, der viser, at når begrænsninger i kredit, som en virksomhed med 

vækstpotentiale kan få,  fjernes, så forklarer POT umiddelbart SMV’ers finansiering.132 

4.6.2 Kredit- og vækstbegrænsning 

Nøgleordene, i studier der understøtter POT’s anvendelighed, er mulighed og 

begrænsning. Problemet er i virkeligheden, at der netop er begrænsninger for SMV’er, som 

fratager dem de muligheder, som den øvrige økonomiske litteratur opstiller. I mere 

kritisk litteratur, tales der om, at SMV’er har kredit- eller finansielle begrænsninger 

(credit constraints eller financial constraints), ligesom der kan være vækstbegrænsninger 

(growth constraints).133 

 

                                                           
129 (Mac an Bhaird, 2010), s. 147 

130 (Frank & Goyal, 2003), s. 219 

131 (Mac an Bhaird, 2010), s. 147 

132 (Chang & Song, 2013), s. 20-21 

133 (Wehinger, 2014), s. 120. 



 40 

Virksomhedens finansielle begrænsning er, når virksomheden ikke har, og ikke kan få fat 

i, midlerne til at investere i rentable projekter – hverken via intern eller ekstern 

finansiering. Kreditbegrænsning er et udtryk for, at virksomheden ikke kan skaffe 

midlerne via ekstern finansiering – oftest fordi banken siger nej.134 De største faktorer til 

SMV'ers kreditbegrænsning er den asymmetriske information mellem SMV og långiver, 

ligesom der er høje transaktionsomkostninger for långiver ved at mitigere denne 

asymmetri.135 

 

Vækstbegrænsninger kan enten være i form af mangel på rentable projekter eller 

manglende evne til at iværksætte disse projekter. Antaget at SMV'en har tilgængelige 

projekter, er en effekt af den manglende adgang til finansiering, at virksomheden ikke har 

evne til at iværksætte rentable projekter, der ellers ville vækste virksomheden. Det 

betyder, at den manglende adgang til tilstrækkelig kapital, hæmmer muligheden for 

vækst, hvor den manglende vækst begrænser SMV’er i at tappe ind i 

kapitalmarkederne.136 

 

Begrænsningerne betyder, at SMV’erne ikke har mulighed for at følge POT. Virksomheden 

har ikke tilstrækkelige egne midler, ligesom virksomheden er kreditbegrænset, hvorfor 

den sidste udvej for at hente kapital typisk er udstedelse af kapitalandele. 

Kreditbegrænsningen er dog ofte afhængig af den risikovillighed, som banken har, når 

banken skal kreditvurdere virksomheden. En mulighed for SMV’er kunne være, hvis 

adgang til kapitalmarkederne var bedre, at SMV’erne kan matche med investorerne på 

kapitalmarkedet, der var mere risikovillig. 

4.7 Delkonklusion 

M&M’s teorier med skatter hjælper med at forstå, hvordan kapitalstruktur har en 

indvirkning på virksomhedens markedsværdi, men formår ikke at tage tilstrækkelig 

stilling til finansielle stressomkostninger. Med inddragelse af finansielle 

stressomkostninger og de mest populære kapitalstrukturteorier, belyses nærmere 

hvordan en virksomhed bestemmer sin kapitalstruktur. Det diskuteres, at disse teorier 

oftest kun kan anvendes under visse antagelser, og at teorierne har svært ved at forklare 

forskelle i kapitalstruktur mellem virksomheder i samme brancher og mellem brancher. 

                                                           
134 (García-Posada, 2018; Wehinger, 2014), hhv. s. 74 og 106. 

135 (Beck & Demirguc-Kunt, 2006), s. 2942 

136 (Beck & Demirguc-Kunt, 2006), s. 2936 
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SMV’ers kapitalstruktur er karakteriseret ved lavere gældsandele, og hvor finansiering 

oftest må hentes ved udstedelse af kapitalandele, hvilket er i kontrast med hvad kontrol-

avers ejerleddet virksomhed i teorien ønsker. 

 

Der argumenteres for, at SMV’er ikke følger afvejningsteorien, bl.a. fordi at 

skatteskjoldets effekt er minimal. I henhold til POT vil en virksomhed ikke ønske at 

udstede kapitalandele for at skaffe finansiering, men i stedet forsøge at udstede gæld. 

Litteraturen støtter dog, at SMV’er generelt har lavt gældsniveau og oftest finansieres ved 

egenfinansiering. Empirien viser altså, at POT ikke følges af SMV’erne, hvilket der 

argumenteres for skyldes, at SMV’erne er kreditbegrænsede. Kreditbegrænsningen 

nedsætter evnen til at skaffe finansiering til projekterne, hvilket, sammenhængende med 

at SMV’er ikke har samme adgang til kapitalmarkederne, fratager muligheden for at vælge 

fremmedfinansiering. Alt dette påvirker SMV’ers kapitalstruktur.  

 

SMV'er er kreditbegrænsede, og har som følge heraf ikke adgang til alle 

finansieringskilder, hvilket præger valget af finansiering. En mulighed for at ophæve 

kreditbegrænsning er en bedre adgang til at udstede gæld i kapitalmarkederne – f.eks. 

ved erhvervsobligationer. 

5 Erhvervsobligationer 

Erhvervsobligationer anvendes traditionelt af større selskaber, stater og banker som et 

alternativ til at optage traditionelle lån. I sin grundsten er det en anden og mere kompleks 

måde at låne penge på – og dermed skaffe fremmedkapital. 

 

Hvor et almindelig lån udmøntes i en låneaftale med en långiver, er obligationer en måde 

at optage lån fra en række investorer i kapitalmarkederne. Udsteder er derfor låntager, 

hvor långiver(ne) er den gruppe af investorer, der hver bidrager med en del af den kapital, 

der samlet udgør hele obligationslånet. 137  Efter investorerne har købt obligationen, 

betragtes de som obligationsejere. Obligationerne er typisk omsættelige, hvilket betyder, 

at de kan blive købt eller solgt i den sekundære marked efter udstedelsen er foregået i 

det primære marked. 

                                                           
137 (Hudson, 2009), s. 910-911 
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Der er ubestridt tale om et gældsinstrument, hvor investoren erhverver både retten til at 

modtage tilbagebetalingen af indskuddet og retten til at modtage aftalte renter i løbetiden 

fra udstederen.138 

5.1 Juridisk klassifikation 

Begrebet ”erhvervsobligation” (eller virksomhedsobligation 139 ) er i dansk ret ikke 

selvstændigt defineret. Begrebet er usammenhængende behandlet i den juridiske 

litteratur, og begrebets forståelse afhænger i nogen grad af den givne forfatters opfattelse. 

 

Af Kure defineres erhvervsobligation som et samlebegreb for værdipapirer med dét 

fællestræk, at hvert værdipapir er udtryk for et lån fra obligationsejeren til 

erhvervsvirksomheden. 140  Forfatterne Kielland og Schaumburg-Müller anvender den 

obligationsretlige opfattelse og kalder erhvervsobligation "en skriftlig erklæring, der 

hjemler en i hovedsagen ubetinget, ensidig fordring på̊ et pengebeløb" udstedt af en 

virksomhed141, hvilket svarer til hvad forarbejderne til gældsbrevsloven (GBL) opfatter 

som et gældsbrev.  

 

Fælles for den juridiske litteratur er dog, at en erhvervsobligation unægteligt er en 

obligation, der i et eller andet omfang er udstedt af en erhvervsvirksomhed. 

 

Selvom obligation ikke er direkte defineret i GBL, er det den almindelige opfattelse, at 

obligationer er udtryk for såkaldt massegældsbreve.142 Massegældsbreve er gældsbreve, 

der fremtræder som led i en sammenhørende udgivelse af et større antal gældsbreve med 

fælles tekst.143 En obligation er altså flere gældsbreve udstedt i en fælles emission med 

fælles tekst. I dag er massegældsbreve dematerialiserede, hvilket betyder, at de alene er 

registreret digitalt i en værdipapircentral i henhold til KMLs regler.144 

 

                                                           
138 (Kure, 2018), s. 93 

139 Begrebet ”virksomhedsobligation” er sammenfaldende og overvejende ens med begrebet 
”erhvervsobligationer”. På engelsk anvendes corporate bonds oftest om erhvervsobligationer. 

140 (Kure, 2018), s. 371 

141 (Kielland & Schaumburg-Müller, 2012) i ET.2012(1), s. 19. Forfatterne anvender faktisk begrebet 
virksomhedsobligation. 

142 (Bryde Andersen, 2016; Gomard & Iversen, 2009; Kure, 2018), hhv. s. 146, 76 og 371 

143 GBL § 4, stk. 2, 1. led 

144 (Gomard & Iversen, 2009), s. 76 
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Kapitalmarkedsloven (KML) definerer ikke obligationer direkte. Loven nævner dog 

gældsbeviser, der defineres som ”obligationer og andre gældsinstrumenter” 145, der ikke 

er hybride instrumenter. 146 Gældsbevisers definition afgrænser dem til alene at vedrøre 

”rene” gældsbeviser såsom erhvervsobligationer.147  

5.2 Karakteristika ved obligationer 

Udstederen af en obligation forpligter sig ved udstedelsen at betale en række ydelser til 

obligationsejeren. Obligationen har en løbetid, hvor der i løbetiden betales en fast eller 

variabel rente svarende til en rentesats af en given hovedstol. Rentesatsen på en 

obligation kaldes kuponrenten eller pålydende rente. Kuponrenten er den rente, der 

betales til obligationsejerne beregnet ud fra obligationens hovedstol. 

 

En obligations værdi er nutidsværdien af alle ydelser i løbetiden. Obligationer 

prisfastsættes efter en kurs, hvor kursen er et udtryk for den pris, der skal betales for én 

obligation. Obligationer købes enten over, under eller til kurs pari (100). Købes en 

obligation til under kurs pari, vil investoren have en kursgevinst, ligeledes er der tale om 

et kurstab, hvis obligationen købes til over kurs pari. En investor, der køber obligation 

med pålydende værdi på 100 til kurs 80, vil således have investeret (og udlånt) 80, mens 

der beregnes kuponrente ud fra den pålydende værdi på 100. Investoren har en 

kursgevinst på 20. Obligationer indfries altid til kurs pari, hvilket aftales i 

obligationsvilkårene. 

  

Kursværdien på en obligation vil typisk afhænge af markedsrenten. Hvis markedsrenten 

stiger, falder kursen (og dermed værdien), mens kursen stiger, hvis markedsrenten 

falder. I forhold til obligationer, er det også relevant at forstå henholdsvis den direkte 

rente og den effektive rente. 

 

Den direkte rente er den pålydende rente justeret i forhold til kursværdien 

(investeringsbeløbet) på obligationen. Da man for obligationer modtager den pålydende 

rente i forhold til obligationens pålydende værdi, vil investor opnå en forrentning, der er 

enten større eller mindre end den pålydende rente, såfremt obligationen er erhvervet til 

                                                           
145 med henvisning til KML § 4, stk. 1, nr. 1, litra b 

146 KML § 3, stk. 1, nr. 22 

147 (Moalem, Moalem, Schaumburg-Müller, & Werlauff, 2018), s. 194 
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anden kurs end kurs pari.148 F.eks. vil en obligation med pålydende rente på 10 % købt til 

kurs 80, give investoren en direkte rente på 
10

80
= 12,5%, men, hvis kursen ved investering 

var 110, ville investorens direkte rente være 
10

110
= 9%.  

 

Udover den direkte rente, er der også tale om, at investoren i eksemplet ovenfor enten 

har en kursgevinst på 20 eller et kurstab på 10 point. Kurstab eller kurssving, der 

indregnes i den direkte rente, kaldes den effektive rente. Den effektive rente er den rente, 

der sikrer, at nutidsværdien af obligationens cash-flows afbalancerer 

investeringsbeløbet.149 Det er den effektive rente, der betales, og den effektive rente vil 

oftest være højere end den pålydende rente. Den effektive rente er den simple sum af den 

direkte rente og kursreguleringen i procent.150 I eksemplet ovenfor, hvor investorens 

direkte rente til blev 12,5 % ved køb til kurs 80, ville den effektive rente være 12,5% +

100−80

80
= 25 %. 

 

Løbetid og afdragsprofil har indflydelse på, hvor attraktiv obligationen er som investering 

- og dermed også obligationens kurs. Kursen påvirker, hvor stort et låneprovenu 

udstederen får udbetalt. Obligationsejerne tager højde for, hvor mange penge og hvor 

længe pengene er bundet i obligationen. Ifølge gængs finansieringsteori er penge nemlig 

mere værd i dag end i morgen, og obligationsejer skal have en likviditetspræmie for at 

have sine penge bundet op i længere tid af gangen. 

 

Obligationer med lang løbetid er mest attraktiv for udsteder og mindre interessant for 

investor. Hvis der går lang tid før udsteder skal tilbagebetale lånet, er det alt andet lige 

mere attraktivt end et kortfristet lån for udstederen. For investor betyder den lange 

løbetid, at risikoen for at lånet ikke tilbagebetales er højere. Obligationen erhverves ud 

fra en vurdering af udsteders økonomi på udstedelsestidspunktet, hvilket kan ændre sig 

betragteligt over tid. Risikoen for udsving i udsteders økonomi kommer direkte til udtryk 

i renten og kursen på obligationen. 151  Eftersom investor løber en større risiko, vil 

investor, alt andet lige, kræve en højere rente på en obligation med 8 års løbetid end en 

obligation med 3 års løbetid. 

                                                           
148 (Christensen, 2019), s. 20 

149 (Christensen, 2019), s. 46 

150 (Christensen, 2019), s. 20 og 46 

151 (Hillier et al., 2014), s. 135-136 
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5.2.1 Risiko 

Investering i obligationer indeholder følgende overordnede typer af risici: 

 Markedsrenten stiger: kursen på obligationen falder (renterisiko) 

 Valutaen, obligationen er udstedt i, falder i kurs: værdien af obligationen falder 

(valutakursrisiko) 

 Lovgivningen ændrer sig (regulatorisk risiko) 

 Obligationen kan ikke handles på det sekundære marked (Likviditetsrisiko) 

 Udstederen kan ikke betale pengene tilbage (Kreditrisiko) 

5.2.1.1 Renterisiko 

Obligationskursen påvirkes af markedsrenten, hvorfor risikoen for ændringer i 

markedsrenten har indflydelse på obligationens værdi. Hvor meget obligationskursen 

påvirkes med afgøres af, hvor følsom obligationen er over for markedsrenten betegnet 

obligationens varighed (duration).152 

 

Rentefølsomheden påvirkes af bl.a.: løbetiden til udløb, kuponrenten og afdragsprofilen 

på obligationen. Længere løbetid, mindre kuponrente, langsom afdragsprofil medfører 

alle større rentefølsomhed. 

5.2.1.2 Valutakursrisiko 

Hvis en obligation udstedes i en anden valuta end obligationsejerens egen valuta, er der 

en risiko for, at kursen på den udstedte valuta stiger i perioden mellem erhvervelsen og 

udbetalingen, hvilket gør lånet dyrere for långiveren, ligesom et fald i valutakursen efter 

udbetalingen er at betragte som et tab.153 

5.2.1.3 Regulatorisk risiko 

Parterne er ligeledes udsat for, at der kan ske lovændringer, som påvirker parterne både 

negativt som positivt. For långiveren kan de regulatoriske risici bestå i, at regler om 

långivers kapitalgrundlag ændres. For begge parter er der risiko for ændringer i 

skattereglerne.  

5.2.1.4 Likviditetsrisiko 

Erhvervsobligationer præges af en likviditetsrisiko for handlen med obligationen på det 

sekundære marked. Obligationsejere, som vil sælge obligationen, kan være nødt til at 

                                                           
152 (Christensen, 2019), s. 252 

153 (Kure, 2018), s. 241 
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acceptere en lavere salgskurs for at få obligationen solgt, hvis ikke der er tilstrækkelig 

likviditet i obligationen. Man taler om, at der betales en likviditetspræmie.154 

 

Likviditetsrisiko er ikke direkte afhængig af rating, men afhænger i højere grad af 

størrelsen på udstedelsen. Udstedelser i små serier anses ofte for at være illikvide, hvilket 

kan vise sig problematisk for udstedelsen, hvis ikke investorerne agter at holde på 

obligationen til udløb. 

5.2.1.5 Kreditrisiko 

Når obligationsejeren låner penge til udstederen, er der en risiko for, at pengene ikke 

tilbagebetales. Dette er den såkaldte kreditrisiko, fordi udsteder kan gå konkurs og 

dermed taber obligationsejeren hovedstolen helt eller delvist ligesom eventuelle 

rentebetalinger også mistes. Kreditrisikoen er af størst betydning for en investor, da det 

er her, at det potentielt største tab vil være. Obligationer er sjældent senior gæld og 

investorernes investering går ofte delvist tabt ved konkurs. Den væsentligste forskel 

mellem erhvervsobligationer og almindelige stats- og realkreditobligationer er 

kreditrisikoen. 

 

En vigtig del af det at strukturere og markedsføre en obligation er, at identificere hvilken 

rente udsteder skal betale til markedets investorer for at overbevise dem om 

investeringens værdighed.155 Jo mindre kreditrisiko der er forbundet med investeringen, 

desto lavere en rente bliver investorerne tilbudt. Modsætningsvis hvis virksomheden 

opfattes som havende en høj kreditrisiko, vil investorerne kræve et større afkast. 

 

For at imødekomme risikoen for investorerne og levere troværdig information om 

kreditværdigheden, ses det ofte at udstederen betaler for en kreditvurdering af et 

anerkendt ratingbureau. Jo højere kreditværdighed, desto højere kurser kan obligationen 

udstedes til, hvilket reducerer lånerenten.156 

5.3 Udstedelse og strukturering 

Da obligationsudstedelser i høj grad er præget af parternes enighed ved aftale, er der ikke 

en universel proces. Processen varierer derfor fra udstedelse til udstedelse. 

                                                           
154 (Christensen, 2019) 

155 (Hudson, 2009), s. 910 

156 (Christensen, 2019), s. 243 
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Udstedelsesprocessen i dette afsnit tager udgangspunkt i den helt simple form, hvor et 

selskab udsteder erhvervsobligationer med henblik på at rejse kapital. Afsnittet skal give 

en forståelse for processens mekanismer og argumenterer ikke for, at processen skal 

udformes på denne måde. 

 

Obligationen sælges (eller ”placeres”) oftest på vegne af udstederen af en arrangør 

(investeringsbank), som af udstederen har fået mandat til at bistå i udstedelsen, til en 

lang række investorer. Arrangøren har typisk et netværk af eller kontakt til investorer, 

som udstederen får nemmere adgang til ved at anvende investeringsbanken som 

arrangør. 157 Investorer, der køber disse obligationer, er bl.a. institutionelle investorer og 

finansielle virksomheder såsom forsikringsselskaber, banker, investeringsforeninger, 

pensionskasser og i nogle tilfælde både multinationale selskaber med større treasury 

afdelinger og velhavende privat personer afhængig af land og område.158 Obligationerne 

kan bl.a. udbydes til investorerne ved et udbud til offentligheden, typisk pligt til 

efterfølgende optagelse til handel, eller ved privat udbud. 

 

Efter arrangørens mandat begynder udarbejdelsen af obligationens vilkår og 

dokumentation, herunder evt. prospekt.  Arrangøren hjælper meget i denne proces, 

herunder med at få udarbejdet term sheet159 samt identificere og klargøre præsentation 

til investorerne. 160  Arrangøren foretager typisk en ”pre-sounding” blandt nogle 

potentielle investorer, som skal være med til at sikre de rigtige vilkår og præsentation. 

 

Arrangøren kontakter mulige investorer og anlægger efterfølgende oftest et ”roadshow” 

for udstederen. På et roadshow vil udstederen tage rundt, oftest indenfor arrangørens 

netværk, til investorer med en præsentation af obligationen og term sheet. 161  Det er 

nogenlunde samtidig med roadshowet, at renten fastlægges i henhold til investorernes 

forventninger.162 mens arrangøren og udstederen indgår en tegningsaftale (subscription 

agreement), hvor arrangøren garanterer tegning af det samlede udbudte beløb.163 

                                                           
157 Der tales om, at investeringsbankerne har ”placement power” – underforstået, evnen til at sælge (placere) 
obligationerne. 

158 (Tennekoon, 1991), s. 145 

159 Et dokument i oversigtsform med de centrale kommercielle og juridiske vilkår for obligationen: type, formål, 
beløb, tilbetaling, rente, sikkerhed osv. jf. (Kure, 2018), s. 279 

160 (Kure, 2018), s. 371-373 

161 (Tennekoon, 1991), s. 153-154 

162 (Wood, 2007), s. 203 

163 (Kure, 2018), s. 379 
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Som en flydende overgang til sidste stadie, kan nogle investorer begynde at forpligte sig 

som købere. Sidste stadie vil almindeligvis være opfyldelse af investorkravene, 

efterhånden som investorerne fremsender deres ønske om at købe et antal obligationer. 

De typiske investorkrav er bl.a. at virksomheden skal kreditvurderes af et anerkendt 

bureau og at obligationen skal optages til handel.164 En eventuel kreditvurdering skal 

falde på plads, udstederen udpeger evt. en trustee165 og arbejdet med optagelse til handel 

igangsættes.166 

 

Ved closing opfylder udstederen conditions precedent, og pengene overføres mellem 

parterne. Udstedelsen vil herefter anses for gennemført, og obligationsvilkårene 

oplysningsforpligtelser og covenants træder i kraft. 

 

Det er irrelevant at overveje at udstede erhvervsobligationer, hvis udstederen mødes 

med krav om pengeinstituttilladelse samt det dertilhørende tilsyn og krav fra den 

finansielle lovgivning. I den henseende har de regulatoriske rammer for 

obligationsudstedelser uden pengeinstituttilladelse været genstand for diskussion, 

hvilket gennemgås nærmere nedenfor i afsnit 5.9. 

5.3.1 Udsteders omkostninger 

Udvalgets rapport konstaterede, at udstedelse af erhvervsobligationer i praksis ikke var 

realistisk for SMV’er, eftersom de faste omkostninger var for store og investorerne ville 

kræve høje renter for enkeltudstedelser.167 

 

Niveauet for omkostningerne gør, at det normalt anses for irrelevant at udstede 

erhvervsobligationer, hvis virksomheden har et behov for finansiering, der er mindre end 

DKK 200 mio.168 Den svenske centralbank vurderede ligeledes i 2011 at en udstedelse på 

det svenske marked skulle minimum være mellem SEK 250-500 mio.169 

 

                                                           
164 (Kure, 2018) s. 372 anfører bl.a. at flere danske udstedelser har været kendetegnet ved, at obligationerne 
placeres ved privat udbud med en efterfølgende forpligtelse for udstederen til at sikre, at obligation blev optaget 
til handel efter udstedelsen. 

165 Om obligationsejerrepræsentant (trustee), se afsnit 5.5 

166 (Wood, 2007), s. 203 

167 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 47 

168 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012; Krüger Andersen, 2013), hhv. s. 48 og s. 173 

169 (Gunnarsdottir & Lindh, 2011) 
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De største udgifter i udstedelsesprocessen er bl.a. til arrangøren, prospektet og evt. 

kreditvurderingen, ligesom de interne omkostninger løber op. Den svenske centralbank 

anslog, at alene de årlige vedligeholdelsesudgifter ved et obligationsprogram var på 

omkring DKK 2 mio., 170  hvoraf der hertil skal tillægges øvrige interne udgifter i 

virksomheden i form af dialog med rating bureauet og udgifter til arrangøren. 

Vedligeholdelse af kreditvurderingen estimeres til at koste knap DKK 1,5 mio. alene, og 

den årlige opdatering af prospektet var omkring DKK 500.000. Omkostningerne er i høj 

grad uafhængige af hovedstolen på obligationen, og der er således betydningsfulde 

stordriftsfordele ved obligationsudstedelser. 

5.4 Dokumentation og vilkår 

Dokumentationen for erhvervsobligationer udarbejdes af udsteder, oftest i samarbejde 

med jurister og arrangøren, og typisk således at obligationer har lempeligere lånevilkår 

(i form af færre covenants og forpligtelser), ligesom udstederen selv har større frihed, 

hvad angår provenuets anvendelse. 171  Hvis bankmarkedet ikke kan imødekomme 

behovet, kan virksomheden med fordel frigøre sig fra et bankmarked, hvis lånevilkårene 

(covenants, løbetid, osv.) på lånetidspunktet ikke matcher virksomhedens behov.  

 

I en udstedelse udgør dokumentationen primært obligationsvilkårene, tegningsaftale og 

eventuelt prospekt. Af andre støttende aftaler kan nævnes trustee-aftale, agentaftale og 

udstederaftale med en værdipapircentral.172 

 

Udstederaftalen indgås typisk med en bank, der varetager udsteders funktion, oftest over 

for VP Securities A/S som værdipapircentral, hvor udstedelsen bliver registreret. 

Værdipapircentralen modtager obligationens udbetalinger fra udstederen, og 

videredistribuerer disse til obligationsejerne. På den måde undgår udstederen at være 

konstant orienteret om eventuelle kreditorskifte og der betales med frigørende virkning 

til værdipapircentralen.173 

 

Dokumentationen er sjældent genstand for meget forhandling, modsat ved 

bankfinansiering, og vilkårene udarbejdes ofte af investeringsbanken i sin rolle som 

                                                           
170 (Gunnarsdottir & Lindh, 2011), s. 30 

171 (Kielland & Schaumburg-Müller, 2012; Kure, 2018), hhv i ET 2012.19 s. 23 og s. 376 

172 (Kure, 2018), s. 374 

173 (Kielland & Schaumburg-Müller, 2012) i ET 2012.19, s. 34 
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arrangør. Arrangøren skal stå inde for obligationens dokumentation og vilkår, således at 

obligationen faktisk kan sælges.174 Dokumentationen forsøges derfor udarbejdet ved en 

balancering af ”markedets” vilkår, som en afvejning af hvilke vilkår investorerne 

forventer og hvilke vilkår udstederen kan acceptere.175 Arrangøren vil typisk garantere 

fuldtegning af obligationen, ligesom det ses når investeringsbanker hjælper unoterede 

selskaber til børsnotering af deres kapitalandele.176 

5.4.1 Obligationsvilkår 

Obligationsvilkårene (bond terms) udgør aftalen, der regulerer låneforholdet mellem 

udstederen og obligationsejerne. Vilkårene er meget detaljerede og regulerer alle 

relevante vilkår, såsom: hovedstol, renter, løbetid, forfaldsdato, afdragsprofil, garantier 

og erklæringer, covenants, misligholdelse, obligationsejermøder, indfrielse, udpegning af 

agent og repræsentant, eventuelle sikkerheder og kautionister med mere. 

 

Obligationslån er oftest stående lån og derfor afdragsfrie, specielt når de anvendes til 

virksomhedsopkøb eller lignende. Løbetiden bestemmes selv ved udstedelsen, men er 

typisk 5-8 år, og dermed ofte længere end banklån.177  Ved stående lån sker der fuld 

tilbagebetaling ved sidste ydelser (bullet redemption). Stående obligationer har en 

likviditetsbegrænsende effekt, eftersom hensættelser med henblik på at opfylde 

tilbagebetalingsforpligtelsen kan være uhensigtsmæssigt. Hvis hensigten i stedet er at 

refinansiere obligationen ved udløb, er der i stedet en refinansieringsrisiko at løbe for 

udstederen, men det vil umiddelbart sikre, at der i stedet for fuld tilbagebetaling blot 

betales renter i refinansieringsperioden. 178  Obligationerne kan også tilbagebetales 

løbende – typisk i form af få, men store, afdrag. 

 

Udstederen kan havde både en ret eller pligt til, at indfri obligationen helt eller delvist før 

udløb (early redemption), f.eks. hvis udstedelsen er forudsat en bestemt skattemæssig 

behandling.179 For så vidt angår tidlig indfrielse, er dette oftest et tab for investorerne, 

                                                           
174 (Kure, 2018; Tennekoon, 1991), hhv. s. 374-375 og s. 145-146 

175 (Kure, 2018), s. 375 

176 Således vil arrangøren være eksponeret overfor udstederen frem til, at obligationen er fuldtegnet. 

177 (Kure, 2018), s. 375 

178 (Kure, 2018), s. 229-230 

179 (Kure, 2018), s. 242. Som er en regulering af den regulatoriske risiko. 
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hvorfor vilkårene typisk fastsætter en præmie, der betales af udstederen for tidlig 

indfrielse.180  

 

Udstederen har typisk en ret til at tilbagekøbe obligationer i markedet, som kan fjernes 

helt fra markedet eller gensælges, hvilket giver udstederen fleksibilitet til at styre sin 

kapitalstruktur. Der kan samtidig foreligge en ret for udstederen til at indfri obligationen 

fuldt ud før udløb (call option), der typisk er betinget af en specifik begivenheds 

indtræden ligesom en put option for investorerne kan foreligge, f.eks. ved kontrolskifte 

eller indtrædelse af MAC. 181  Call optioner er ikke unormalt at have i nordiske 

obligationsudstedelser. 

 

Udstedelse af erhvervsobligationer udstedes ofte uden megen sikkerhed og efterstillet 

eventuel bankgæld, dog med rangering på lige fod med udstederens øvrige usikrede 

kreditorer. I tilfælde hvor obligationen måske udgør udstederens eneste gæld, er det dog 

tænkeligt, at der gives sikkerhed. 

 

Renten er enten fast eller variabel (fixed eller floating), og forfalder typisk kvartalsvist, 

halvårligt eller årligt. 182  Den variable rente følger typisk en IBOR-rente tillagt en 

rentemarginal og fastsættes i en kortere periode ad gangen, typisk 3-6 måneder frem.183 

5.4.2 Covenants 

Obligationsejers kontrol med udstederen består først og fremmest af at udstederen 

underlægges en række forpligtelser i form af covenants. Covenants er forpligtelser, som 

har til formål at beskytte obligationsejeren og er et vigtig styringsværktøj i kontrollen 

med udstederen til fordel for obligationsejeren. Covenants kan bl.a. bestå af 

oplysningsforpligtelser til obligationsejerne, begrænsning i udstederens dispositioner 

eller overholdelse af specifikke finansielle nøgletal (finansiel covenant). Et brud på 

covenants vil indgå i vilkårene således, at brud udgør væsentlig misligholdelse. 

 

Covenants inddeles oftest i maintenance covenants, som skal være overholdes i hele 

obligationens løbetid, eller incurrence covenants, som er betingelser for, at udsteder kan 

                                                           
180 (Wood, 2007), s. 230-231 

181 (Kure, 2018), s. 375-376 og ”MAC” nedenfor. 

182 (Kure, 2018), s. 376 

183 (Wood, 2007), s. 224 
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foretage en given disposition.184 Covenants i obligationsudstedelser udgøres typisk af 

incurrence covenants.185 

 

Incurrence covenants indsnævrer virksomhedens valgfrihed og begrænser fleksibilitet, 

men er mindre indskrænkende en maintenance covenants. Det er en fin balancegang 

mellem at bevare tilstrækkelig fleksibilitet til ledelsen, således at obligationsejerne ikke 

bremser virksomhedens mulighed for at skabe tilstrækkeligt driftsoverskud til at betale 

renterne. Hvis der forhandles covenants, sker det med udgangspunkt i investorernes 

interesse i kontrol med virksomheden på den ene side mod virksomhedens interesse i 

fleksibilitet på den anden side.186 

 

Der er oftest ganske få covenants i obligationsvilkår, specielt selskabet samtidig har 

banklån. Almindeligt forekommende covenants er f.eks. pantsætningsforbud (negative187 

pledge) og pari passu. Pari passu indebærer, at udstederen skal sikre, at obligationerne i 

samme serie rangerer sideordnet mellem hinanden og at obligationen rangerer 

sideordnet med udstederens øvrige usikrede kreditorer.188 Pantsætningsforbuddet skal 

modvirke, at andre kreditorer får fortrinsret til fyldestgørelse i selskabets aktiver på 

bekostning af obligationsejerne. Pantsætningsforbuddet begrænses oftest til, at det alene 

gælder pantsætning af aktiver til fordel for øvrige obligationsudstedelser, således at 

banklån f.eks. ikke omfattes.189 

 

Det er ikke ualmindeligt, at obligationsejerne ønsker covenants, der sætter grænser for 

udstederens gearing, for at undgå for stor risiko for konkurs. 

5.4.3 Misligholdelse 

For så vidt angår misligholdelse vil det oftest indgå, at obligationsejerne kan kræve 

obligationerne indfriet til øjeblikkelig betaling til kurs pari, såfremt der foreligger en 

misligholdelsesbegivenhed, der udgør væsentlig misligholdelse. 190  Almindelige 

misligholdelsesbegivenheder udgør f.eks. 1) manglende betalte renter eller brud på 

                                                           
184 (Kure, 2018), s. 330 

185 (Kure, 2018), s. 331 

186 (Kure, 2018), s. 376 

187 Følger af muligheden for forbud mod underpantsætning efter Tinglysningslovens § 43, stk. 2. 

188 (Kielland & Schaumburg-Müller, 2012; Kure, 2018), hhv. s. 4 og 376  

189 (Kure, 2018), s. 376 

190 (Kure, 2018), s. 377 
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obligationsvilkår, hvor udstederen ikke retter op på bruddet inden en på forhånd aftalt 

periode, 2) hvis udstederen tages under konkursbehandling, 3) hvis forudsætningerne 

for udstederens evne til at overholde vilkårene væsentlig forværres.191 

 

Obligationsejernes største beskyttelse opnås typisk ved at indføre en bestemmelse om 

krydsmisligholdelse (cross default). Bestemmelsen vil oftest angive, at hvis udsteder 

(kryds)misligholder sine forpligtelser over for andre kreditorer vil der indtræde 

væsentlig misligholdelse for obligationen. Vilkåret om krydsmisligholdelse sikrer 

obligationsejerne en indirekte samme beskyttelse som eventuelle banklån, hvor 

covenants typisk er meget mere bebyrdende for virksomheden.192 

 

Hvis der er udpeget en repræsentant, følger det sædvanligvis, at repræsentanten 

håndhæver obligationsejernes krav, således at obligationsejerne individuelt ikke kan 

gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.193 

5.4.4 Obligationsejermøder 

Såfremt der er udpeget en repræsentant, er der ofte en række beslutninger, der ikke kan 

træffes uden at obligationsejernes samtykke hertil på et obligationsejermøde. 194 

Obligationsejermødet kan passende sammenlignes med et selskabs generalforsamling, 

da det er på dette møde, at obligationsejerne udøver deres indflydelse. Kompetencen 

gives oftest ved spørgsmål, der er fremsat af eller tiltrådt af udstederen, f.eks. ændring af 

obligationsvilkårene og andre beslutninger, der ligger uden for repræsentantens 

beslutningsområde.195 

 

Formalia om indkaldelse, stemmeflertal, stemmerettigheder og beslutningskompetence 

reguleres i obligationsvilkårene. 

5.5 Obligationsejerrepræsentant (Trustee) 

Udvalgets rapport pegede blandt andet på, at der skulle etableres juridiske rammer for, 

at en obligationsejerrepræsentant (”trustee”) kunne repræsentere alle obligationsejerne 

                                                           
191 (Kure, 2018), s. 377. En såkaldt MAC-klausul (Material Adverse Change), hvor obligationerne skal 
førtidsindfries, såfremt der f.eks. sker kontrolskifte med virksomheden (change of control) eller en nedjustering 
af ratingen på obligationerne (downgrade). 

192 (Kure, 2018) s. 376-377 

193 Om repræsentanten og dennes virke i afsnit 5.5. 

194 (Kure, 2018), s. 378 

195 (Kure, 2018), s. 379 
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i både konkurs og retssager, holde pant på vegne af disse og håndhæve såkaldte ”no 

action”-klausuler.196  Anbefalingen affødte lovændringer197 , der blandt andet havde til 

formål at styrke obligationsudstedelser i Danmark. Kapitlet om trustees blev indsat i den 

ophævede værdipapirhandelslov, men er videreført i KML Kapitel 4.  

 

Anbefalingen om et trustee-system havde specielt afsæt i det norske marked, hvor private 

aktører havde etableret Norsk Tillitsman, der repræsenterede investorerne i norske 

obligationslån. Udover repræsentationen havde trustee-ordningen den afledte effekt, at 

der blev skabt mere ensartede standarder for dokumentationen i forbindelse med 

udstedelser i Norge. 198  På det nordiske marked, inkl. Danmark, er de dominerende 

aktører i dag bl.a. Nordic Trustee199 og Intertrust..  

 

En trustees opgave er at repræsentere, håndhæve og varetage obligationsejernes 

interesser og rettigheder overfor udstederen. 200  En trustee er ikke involveret 

kommercielt og fungerer heller ikke som rådgiver for nogle af parterne. En trustee 

udpeges enten af udstederen eller obligationsejerne, og forholdet reguleres i en 

repræsentantaftale, som indgås mellem trustee og udstederen, som er bindende for 

obligationsejernes kreditorer og senere erhververe af obligationen.201 Obligationsejerne 

vil, i forbindelse med at de køber en obligation med en tilknyttet repræsentant, altså 

acceptere de rettigheder der, i vilkårene for obligationen eller tilknyttede aftaler, alene er 

overladt til repræsentanten. 

 

Der er en række faktorer, som påvirker beslutningen om at udpege en trustee.202 For det 

første, vil udstederen normalt skulle betale omkostningerne forbundet med en trustee. 

For det andet, forventer nogle investorer (for det meste udenlandske 203 ), at der er 

udpeget en trustee, da en trustee kan håndhæve investorernes rettigheder og også har 

mulighed for at forhandle med udstederen på vegne af investorerne. For det tredje, udgør 

                                                           
196 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 78 

197 Lov nr. 1613 af 26. december 2013 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel 
m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning. 

198 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 80 

199 Norsk Tillitsman er i dag fusioneret til Nordic Trustee, som i 2012 etablerede kontorer i hele norden. 

200 Som også fremgår tydeligt af KML § 15, stk. 1 

201 KML § 15, stk. 3 

202 (ICMA & NAFMII, 2018), s. 25-26 

203 En udenlandsk investor har størst nytte af at have en ”man on the ground”, da det oftest vil mindske den 
udenlandske investors omkostninger i forbindelse håndhævelse af sine rettigheder. 
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en trustee én samlet kommunikationskanal til obligationsejerne, hvorfor det mindsker de 

administrative byrder og omkostninger for udstederen ved ikke at skulle håndtere alle 

obligationsejere individuelt. For det fjerde, så vil eventuelle fortolkninger af 

obligationsvilkårene, som normalt ville tilkomme udstederen, oftest tildeles en trustee i 

stedet, hvilket indskrænker udstederens fleksibilitet en anelse. Sidst, men ikke mindst, er 

der den fordel, at udsteder beskyttes fra en ”mad bondholder” ved anvendelse af en ”no 

action”-klausul, der struktureres således, at en enkelt obligationsejer ikke selvstændigt 

kan udøve beføjelser, såsom indgivelse af konkursbegæring mod udstederen eller indfri 

sine obligationer ved krydsmisligholdelse, hvor den kollektive interesse for 

obligationsejerne, som varetaget af repræsentanten, taler imod det. 204  En anden 

mekanisme i en ”no action”-klausul er, at samtlige obligationsejere fyldestgøres samtidig, 

eftersom en obligationsejer ikke kan kræves indfriet individuelt. 

5.5.1 Trustee efter kapitalmarkedsloven 

Reglerne i KML kapitel 4 (§§ 15-20) finder anvendelse på trustees i forbindelse med 

obligationsudstedelser, når disse trustees er registreret i Finanstilsynets register for 

repræsentanter i henhold til KML § 19, og hvor 1) udstedelsen markedsføres eller 

påtænkes markedsført over for danske investorer, 2) udstederen er en virksomhed med 

registreret hjemsted i Danmark eller 3) udstedelsen i øvrigt har en nær tilknytning til 

Danmark.205  

 

En trustee kan udpeges til at repræsentere samtlige obligationsejere, uden at der 

foreligger egentlig fuldmagt. 206  En trustee skal registreres, før rettighederne og 

forpligtelserne i KML har retsvirkning, men det er frivilligt at vælge, om repræsentanten 

skal registreres.  

 

Finanstilsynet skal modtage meddelelse om udpegningen i den specifikke udstedelse fra 

repræsentanten og den, der har udpeget repræsentanten. Udpegningen skal overholde 

en række krav som følger af KML § 20 og den dertilhørende udstedte bekendtgørelse.207 

En trustee skal være et selskab med registreret hjemsted i Danmark, og meddelelsen skal 

angive hvor i obligationsvilkårene, at reglerne om udpegningen af repræsentanten 

                                                           
204 (Kure, 2018), s. 378 og 384 

205 KML § 1, stk. 3 

206 KML § 15, stk. 1 

207 Bekendtgørelse nr. 1177 af 31. oktober 2017 om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser, 
som udstedt i medfør af KML § 20, stk. 3, og § 255, stk. 1 
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fremgår, hvordan repræsentanten kan udskiftes, og hvordan en eventuel ny 

repræsentant udpeges i tilfælde af repræsentantens konkurs. 208  Bekendtgørelsen 

angiver endvidere, at meddelelsen til Finanstilsynet skal indeholde 

prospekt/udbudsdokument og obligationsvilkår, hvis der henvises til disse. Registrering 

kan ske på baggrund af dokumenter i udkast-form, men der skal indsendes 

dokumentation for, at udstedelsen er gennemført, inden 60 dage efter registrering er 

sket.209 

 

Efter KML § 17 skal en trustee offentligt oplyse om forhold eller forbindelser til 

udstederen, som kan tænkes at påvirke repræsentanten uafhængighed. Det kan f.eks. 

være finansielle interesser i udstederen eller udsteders obligationer, eller der er 

sammenfald mellem udsteders og repræsentantens ledelse og ansatte. 

 

Hvis en trustee er registreret, kan en investors kreditorer og efterfølgende erhververe 

ikke hoppe ud af den aftalte trustee-ordning, hvorefter udpegningen er bindende for disse 

efterfølgende erhververe.210 Det er et vigtigt element for investorernes tiltro til trustee-

systemet, at alle investorer i en obligation er omfattet af trustee-ordningen. 

 

Af vilkårene for obligationerne fremgår det oftest, at repræsentanten kan foretage 

retslige skridt på vegne af obligationsejerne mod udstederen, hvilket bl.a. er relevant, når 

udsteder misligholder. 211  Det er oftest et vigtigt styringselement for investorerne, at 

repræsentanten får denne beføjelse på vegne af alle obligationsejerne. Repræsentanten 

vil kunne være part i sagen, og adgangen til at anlægge sag kræver ikke særskilt fuldmagt 

fra obligationsejerne. 

5.5.2 Retsvirkning af registrering 

Vilkårene for en trustee skal fastlægges i obligationsvilkårene eller i en anden tilknyttet 

aftale.212 Beføjelserne varierer fra udstedelse til udstedelse i henhold til de aftalte vilkår 

og det er alene de beføjelser, som er tillagt i obligationsvilkårene, tilknyttede aftaler og 

lov, der har retsvirkning. En trustee skal altid varetage obligationsejernes samlede 

                                                           
208 KML § 20, stk. 1, nr. 1-3 

209 KML § 20, stk. 2. 

210 KML § 15, stk. 3 

211 (Kure, 2018), s. 384-385 

212 En pantsætningsaftale er ifølge Finanstilsynets administrative praksis antaget ikke at være en tilknyttet 
aftale, jf. (Kure, 2018), s. 381.  
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interesser overfor udstederen, og ligeledes sikre, at obligationsejernes aktiver holdes 

adskilt fra repræsentantens egne aktiver.213  

 

Det kan følge af vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale, at obligationsejerne 

ikke selvstændigt kan udøve beføjelser, som er tillagt repræsentanten.214 KML lovfæster 

dermed gyldigheden af en ”no action”-klausul. 

 

Pant og andre former for sikkerhed kan efter registrering stilles over for en repræsentant 

til at holde på vegne af de til enhver tid værende obligationsejere, hvor repræsentanten 

kan udøve beføjelser og rettigheder, der tilkommer panthaver.215 Tidligere var sikkerhed 

stillet over for en repræsentant behæftet med usikkerhed om gyldigheden af pantet 

overfor udsteders kreditorer og godtroende aftaleerhverver.216 Når der stilles sikkerhed 

over for en trustee, kan denne trustee tiltræde og realisere pantet i henhold til 

pantsætningsbetingelserne. 217  Det deklaratoriske udgangspunkt er, at sikkerhed kan 

stilles over for en registreret repræsentant, medmindre andet fremgår af 

obligationsdokumenterne.218 

5.6 Kreditvurdering 

En kreditvurdering (credit rating) skal bedømme, hvor sandsynligt det er, at udstederen 

går konkurs. Vurderingen er både baseret på virksomhedens tilbagebetalingsevne, 

ligesom det indgår i vurderingen, hvilken sikkerhed obligationsejerne har ved konkurs 

og placeringen i prioritetsrækkefølgen. Samlet set skal en rating angive den risiko, som 

obligationen har.  

 

En kreditvurdering konkluderes med en karakterskala, hvor en lav rating er lig med stor 

sandsynlighed for konkurs og vice versa. De 3 store ratingbureauer219 anvender følgende 

karakterskala: 

                                                           
213 KML § 16, stk. 1-2 

214 KML § 16, stk. 1, sidste pkt. 

215 KML § 18, stk. 1, 1. pkt.  

216 (Kure, 2015) i U.2015B.60 

217 KML § 18, stk. 1, 2. pkt. 

218 KML § 18, stk. 2 

219 Standard & Poor, Moody's og Fitch er de 3 største og mest anerkendte kreditvurderingsbureauer. 
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Figur 11: Standard & Poor's, Fitch og Moody's ratings for langsigtet gæld. Kilde(r): Egen figur baseret på 
information fra Moodys.com, standardandpoors.com, fitchratings.com. 

Karaktererne kategoriseres som henholdsvis kvalitet (Investment Grade) eller 

spekulative (Speculative Grade). EU's obligationsmarked er generelt karakteriseret ved, 

at de ratede obligationer er kvalitetsobligationer med en andel over 60% for udstedelser 

af ikke-finansielle selskaber.220 

 

Rating er blandt andet vigtigt fordi, at institutionelle investorer, som aftager 

obligationerne, oftest er underlagt regler, der er bestemmende for deres position i en 

given investering til en given risiko. Investorer anvender ratings som vigtige parametre 

for investeringens risiko, hvorfor ratings kan blive et afgørende element i at placere 

obligationerne. 

 

En kreditvurdering er en omkostningstung og ressourcekrævende byrde, som løftes af 

udstederen. 

5.7 Optagelse til handel for erhvervsobligationer 

Optagelse til handel indebærer adgang til de offentlige markeder, hvilket kræver at 

virksomheden efterlever en række vilkår om offentliggørelse af information til markedet 

og beskyttelse af investorerne. Hvor de private markeder i nogen grad kan operere 

indenfor parternes aftalerådighed, kræver offentlig handel veldefinerede og 

velstrukturerede rammevilkår. Optagelse til handel kan f.eks. ske på et reguleret marked 

eller en multilateral handelsfacilitet. 

 

                                                           
220 (Europa-Kommissionens ekspertgruppe, 2017), s. 15 
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En multilateral handelsfacilitet (”MHF”) er et system eller facilitet, hvor forskellige 

tredjeparters købs- og salgsinteresser i finansielle instrumenter kan sammenføres og 

drives i overensstemmelse med KML kapitel 17, 18, 20, 22 og 23.221 Klassificeringen som 

en MHF afgrænser en platform fra at være et reguleret marked 222 , hvor regulerede 

markeder er underlagt strengere krav til drift i henhold til mere udførlige regler i KML 

kapitel 12-14, 22 og 23. Afgrænsningen gør, at en MHF kan tilbyde lempeligere krav til 

noteringen for udsteder end et reguleret marked ville kunne. Forskellen på de to 

markedstyper består primært i, hvilke krav, der stilles til tilladelse og drift af en sådan 

platform, hvor kravene til en MHF er mindre byrdefulde. 

 

Udover at give adgang til investorerne i kapitalmarkederne, har optagelse til handel også 

den fordel, at det signalerer om en struktureret virksomhed, der er i stand til at efterleve 

kapitalmarkedsrettens regler for at have værdipapirer optaget til handel, hvilket er 

prestigefyldt og et positivt signal til investorerne. 223  Det har ligeledes den fordel, at 

mange institutionelle investorer er underlagt forsigtige principper for deres 

investeringer, hvor de kan være hindret i at investere i værdipapirer, der ikke er optaget 

til handel.224 

 

Udvalgets rapport pegede på, at lande som Norge havde alternative handelspladser for 

erhvervsobligationer, som bidrog til et likvidt og gennemsigtigt obligationsmarked. 

Noteringsvilkårene var mindre omfattende og uafhængige af EU-lovgivning og vilkårene 

forsøgte at matche både udsteder- og investorbehov. Udvalget opfordrede til, at 

mulighederne for markeder for små virksomheder undersøges. Ved rapportens 

udarbejdelse havde NASDAQ OMX (nu Nasdaq) annonceret åbningen af børsplatformen 

First North Bond Market for erhvervsobligationer i bl.a. Danmark.225 

5.7.1 Nasdaq First North Bond Market 

First North Bond Market (herefter ”FNBM”) er en alternativ handelsplatform for 

erhvervsobligationer, der fungerer som en udvidelse af Nasdaq’s nordiske platform for 

                                                           
221 KML § 3, stk. 1, nr. 1 og 3 

222 jf. bl.a. også KML § 3, stk. 1, nr. 2 

223 Ifølge (Kure, 2018) giver optagelsen af værdipapirer til handel en selvforstærkende adgang til 
markedsfinansiering og samtidig en forøget interesse fra bankerne til bankfinansiering som følge af prestigen og 
strukturen i virksomheden. 

224 (Wood, 2007), s. 204 

225 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 56 
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SMV-aktier ”Nasdaq First North”. FNBM tilbyder lempeligere optagelsesvilkår end de 

almindelige børsplatforme og nedsætter dermed de samlede omkostninger for 

udstedelsen af erhvervsobligationer. 

 

FNBM er en MHF og fordelen ved notering på FNBM er bl.a. at det er muligt at optage 

obligationerne til handel uden et godkendt prospekt fra Finanstilsynet, hvis udbuddet 

ikke er omfattet prospektreglerne.226 

5.8 Obligationers likviditet 

Likviditet er et udtryk for, hvor let det er for en obligationsejer at videresælge 

obligationen på det sekundære marked, hvilket afhænger bl.a. af obligationsvilkårene og 

markedsforholdene, i tilfælde af at obligationen er optaget til handel. Likviditeten af 

obligationen hænger typisk positivt sammen med udstedelsens størrelse/volumen, hvor 

det i praksis er nemmere at skabe den fornødne investorinteresse.227 Hvis der er høj 

likviditet på obligationen, er den let at omsætte. Her vil købere og sælgere hurtigt finde 

hinanden uden at sælger skal lide et betydeligt kurstab.228 

 

Den forventede omsætning på det sekundære marked smitter af på den pris, som 

obligationen kan udstedes til i det primære marked. En investor vil kræve en præmie for 

at købe og holde en illikvid obligation. Præmien er en lavere pris (i form af højere rente 

eller lavere kurs), som afspejles allerede når obligationen udstedes. Illikviditet gør det 

altså dyrere for udstederne at finansiere sig via erhvervsobligationer, fordi kursen for 

obligationerne er lavere.229 

 

Der er ikke én måde at måle likviditeten i et marked på, men derimod anvender 

praktikere flere faktorer som f.eks. bid-ask spread, handelsvolumen og hastigheden, 

hvormed en handel gennemføres. Bid-ask spread er groft sagt forskellen mellem 

udbudsprisen og den faktiske bud pris, som et udtryk for forskellen i den pris 

obligationsejeren forventer og den pris, som en anden investor er villig til at give.230 Et 

likvidt marked er kendetegnet ved at have lav bid-ask spread, høj handelsvolumen, 

                                                           
226 Der kræves dog fortsat udarbejdelse af virksomhedsbeskrivelse, der ikke skal godkendes af Finanstilsynet, 
men skal således godkendes af Nasdaq og leve op til standarderne for optagelse på First North Bond Market. 

227 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012; Kure, 2018), hhv. s. 8 og 73 

228 (Dick-Nielsen, 2017), s. 25 

229 (Dick-Nielsen, 2017), s. 25-26 

230 (Dick-Nielsen, 2017), s. 26 
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ligesom hastigheden (hvor hurtigt en handel gennemføres) er relevant. Et likvidt 

obligationsmarked er lig med, at obligationsejeren er i stand til at handle til en fair pris, 

når obligationsejeren har lyst eller behov for at handle.231 

 

Erhvervsministeriets Udvalg mente, at en forudsætning for at opbygge et dansk 

erhvervsobligationsmarked var, at der eksisterede tilstrækkelig investorinteresse - 

særligt fra danske institutionelle investorer, som opbygger de danske pensionsformuer 

og foretager store formueplaceringer.232  Investering i danske erhvervsobligationer er 

mere interessant, hvis udstedelserne indeholder en balance mellem risiko, afkast og 

likviditet. En buffer af likvide aktiver, som efter behov hurtigt kan omsættes i markedet 

til en fair pris (uden et kurstab), er fordelagtigt for investoren. Udstederen har derfor 

interesse i, at obligationen er likvid. 

 

Det var Udvalgets opfattelse, at investorinteressen konkret kunne øges ved, at åbne 

muligheden for investering i mindre, ikke-ratede, danske erhvervsobligationer i 

mandater til f.eks. kapitalforvalterne. 233 Udvalget mente også, at etableringen af en eller 

flere fonde, der investerer i erhvervsobligationer kunne bidrage. Alle tiltag skal dog 

fortsat ske under hensyn til, at f.eks. pensionsinstitutter er forpligtede til at sikre det 

bedst mulige afkast for deres medlemmer.234 

5.9 Tilladelse som pengeinstitut 

En barriere for det danske erhvervsobligationsmarked har været de danske regler om 

pengeinstituttilladelse, hvor det i en række afgørelser har været Finanstilsynets 

opfattelse, at udstedelse af erhvervsobligationer kan udløse krav om 

pengeinstituttilladelse hos udstederen efter FIL § 7.  

                                                           
231 (Dick-Nielsen, 2017), s. 26 

232 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 8. Rapporten pegede også på, at interessen for danske 
erhvervsobligationer i pensionssektoren er svær at vurdere. Pensionssektoren investerer allerede i 
erhvervsobligationer, men oftest via kapitalforvaltere, investerer udenlandsk med fokus på hele Europa. 

233 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 84 

234 (Erhvervsministeriets Udvalg, 2012), s. 85 
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5.9.1 Lovgrundlaget 

FIL § 7 implementerede oprindeligt artikel 5 i Kreditinstitutdirektivet 235  om 

kreditinstitutters eneret til at modtage indlån fra offentligheden. Direktivet er nu 

erstattet af CRR/CRD IV.236 

 

Efter FIL § 7 skal virksomhed, som består i fra offentligheden at modtage indlån eller 

andre midler, der skal tilbagebetales samt i at yde lån for egen regning, have tilladelse 

som pengeinstitut.237 Pengeinstitutter kun må udøve virksomhed efter FILs bilag 1 og 

bilag 4A, hvilket er dybt indskrænkende for næsten enhver virksomhedsudøvelse, der 

ikke relaterer sig til finansiel virksomhed. 238  Der er ligeledes høje krav for at opnå 

tilladelse som pengeinstitut,239 og det er således meget byrdefuldt for en (mindre) privat 

virksomhed, hvis udstedelsen af erhvervsobligationer udløser tilladelsespligt. 

 

Modsætningsvis følger det af FIL § 7, stk. 2, 3. pkt. at virksomheder, der ikke modtager 

indlån fra offentligheden, kan modtage andre midler, der skal tilbagebetales uden 

pengeinstituttilladelse, såfremt det ikke er en væsentlig del af virksomhedens drift. Dette 

er en undtagelsesregel fra tilladelseskravet, som ifølge lovforarbejderne240 er et ønske fra 

lovgiver om, at bevare retten for private virksomheder til at udstede 

erhvervsobligationer ved henvendelse til offentligheden uden at krænke eneretten.241 

 

Ifølge Camphausen har opbygningen af FIL § 7 medført, at Finanstilsynet er pålagt at 

foretage en prøvelse af om hovedreglen eller undtagelsesreglen, henholdsvis stk. 1 eller 

stk. 2, finder anvendelse i den konkrete situation. 242  Dette betyder i praksis, at 

Finanstilsynet altid skal vurdere, hvorvidt en virksomhed skal have 

pengeinstituttilladelse. Den lovmæssige usikkerhed og den blotte risiko for, at en 

                                                           
235 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF 

236 hhv. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 575/2013 og Direktiv 2013/36/EU 

237 FIL § 7, stk. 1, 1. pkt. 

238 FIL § 7, stk. 1, 2-3. pkt. 

239 Af krav kan bl.a. nævnes krav til solvensgrad, aktiekapitalen, likviditetsberedskabet, ledelsen, ejerne og 
driften. 

240 Bemærkningerne i det fremsatte lovforslag til lov nr. 453 af 10. juni 2003 som offentliggjort i 
Folketingstidende 2003-03, Tillæg A, sp. 4766. 

241 (Camphausen, 2011), s. 372-373 

242 (Camphausen, 2011), s. 383 
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obligationsudstedelse kan udløse krav om pengeinstituttilladelse har medført, at private 

virksomheder undlod at foretage udstedelser af erhvervsobligationer i Danmark.243 

 

Finanstilsynet foretager en 4-leddet vurdering, hvorefter udstedelse af en 

erhvervsobligation kan således udløse krav om pengeinstituttilladelse hvis: 

(i) virksomheden modtager indlån eller andre midler end indlån, der skal 

tilbagebetales; 

(ii) midlerne hidrører fra offentligheden; 

(iii) virksomheden yder lån for egen regning; og 

(iv) midlerne eller udlånsvirksomheden udgør en væsentlig del af virksomhedens 

drift. 

Såfremt ovenstående betingelser er kumulativt opfyldt, vil virksomheden skulle have 

tilladelse som pengeinstitut.244 

 

Betingelserne gælder ligeledes sparevirksomhed idet FIL § 334, stk. 1, ligeledes 

bestemmer at den, der udøver virksomhed, som består i erhvervsmæssigt eller som et 

væsentligt led i driften at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, fra 

offentligheden, og som anbringer de modtagne midler på anden måde end ved 

indsættelse i et pengeinstitut, skal have tilladelse som sparevirksomhed, såfremt 

virksomheden ikke er omfattet af FIL § 7, stk. 1 om pengeinstitutvirksomhed. 

Sparevirksomheder må dog ikke yde udlån. Reglerne kommer i spil, når udstederen ikke 

yder lån for egen regning. 

5.9.2 Finanstilsynets historiske fortolkning 

5.9.2.1 Finanstilsynets afgørelse af 24. februar 2006 

Finanstilsynet traf d. 24 februar 2006245  afgørelse i en sag, hvor et selskab udstedte 

erhvervsobligationer og udlånte provenuet fra udstedelsen til sit datterselskab. 

Afgørelsen lød på, at udstederen fra offentligheden modtog andre midler, der skulle 

tilbagebetales, og at selskabet ydede lån for egen regning. Finanstilsynet konstaterede 

dog, at obligationsudstedelsen ikke udgjorde en væsentlig del af udsteders gæld, og at de 

af udsteder modtagne midler blev investeret i selskabets hovedaktivitet. Finanstilsynet 

                                                           
243 (Camphausen, 2011), s. 384 

244 (Kure, 2018), s. 387-390. 

245 Finanstilsynets afgørelse af 24. februar 2006 vedr. om udstedelse af erhvervsobligationer er en væsentlig del 
af virksomhedens drift (”(Finanstilsynet, 2006)”) 
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vurderede, at selskabet ved denne udstedelse ikke var ved at overgå fra en almindelig 

erhvervsvirksomhed til at lægge hovedvægt på finansielle aktiviteter. Finanstilsynet 

fandt derfor, at udstederens obligationsudstedelse ikke udgjorde en væsentlig del af 

selskabets drift. Udstederen var derfor ikke omfattet af FIL § 7, stk. 1, jf. FIL § 7, stk. 2, 3. 

pkt.  

 

Finanstilsynet havde ikke uddybende bemærkninger til deres afgørelse. 

 

Afgørelsen gav anledning til spørgsmål fra anerkendte juridiske forfattere246, der ikke var 

uenige i selve afgørelsens resultat, men blandt andet mente, at fortolkningen af 

erhvervsobligationer var forkert – og at det var noget andet end "indlån" hvorfor 

Finanstilsynets vurdering var foretaget på et forkert grundlag. 

5.9.2.2 Finanstilsynets vejledende udtalelse af 30. oktober 2007 

Kritikken og diskussionen af afgørelsen gav anledning til, at Finanstilsynet offentliggjorde 

en vejledende udtalelse i 2007 om Finanstilsynets nye fortolkning på området. 247 

Udtalelsen indeholdte en samlet beskrivelse af Finanstilsynets fortolkning af FIL § 7 og 

den 4-leddede vurdering med blandede afgørelser truffet af Finanstilsynet248 . Blandt 

Finanstilsynets afgørelser offentliggjort i fortolkningen blev 6 ud af 8 fundet omfattet af 

FIL § 7 eller § 334, som tilladelsespligtige.  

 

Efter 2007-fortolkningen var der klart tale om modtagelse af indlån og andre midler, der 

skulle tilbagebetales, når der foregik en udstedelse af erhvervsobligationer. Lån for egen 

regning mente Finanstilsynet blev ydet, når provenuet blev udlånes til koncernforbundne 

selskaber. Begge uden at begrunde dette nærmere. Virksomhedens udlån skulle fortolkes 

bredt og omfatte enhver form for kreditgivning. 

 

                                                           
246 Se især Lennart Lynge Andersen og Henrik Juul i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2007, nr. 1, side 39 (ET 
2007.39) 

247 ”2007-fortolkningen”: Finanstilsynets vejledende udtalelse om fortolkning af § 7, stk. 1 og 3, 3. pkt. og § 334 i 
lov om finansiel virksomhed i forbindelse modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige midler af 30. oktober 
2007 (Finanstilsynet, 2007) 

248 Afgørelserne udgør: Finanstilsynets afgørelse af hhv. 8. august 2006, 4. september 2006, 9. marts 2007, 13. 
marts 2007, 1. juni 2007, 27. juli 2007 og 16. oktober 2007. Finanstilsynets afgørelse af 13. marts 2007 blev 
ophævet ved Erhvervsankenævnets kendelse af 17. september 2008, hvor Erhvervsankenævnet var uenig i 
Finanstilsynets opfattelse af offentlighedsbegrebet, da notering ikke i sig selv udgør modtagelse af midler fra 
offentligheden. 
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Om virksomheden henvendte sig til offentligheden havde flere nuancer. Der var altid tale 

om henvendelse til offentligheden, hvis obligationerne noteres på et reguleret marked, 

ligesom annoncering på internettet og i aviser var at henvende sig til en bredere vifte af 

investorer og dermed offentligheden. Hvis der derimod var tale om en afgrænset kreds af 

investorer, vil det have formodningen i mod sig, at der sker henvendelse til 

offentligheden. I det tilfælde hvor investorerne har mulighed eller til hensigt at 

videresælge obligationerne til kunder, ville det bero på en konkret vurdering. 

 

For så vidt angår, hvorvidt midler udgjorde en væsentlig del af drift, udtalte 

Finanstilsynet, at vurderingen hvilede på hvorvidt obligationsudstedelsen udgjorde en 

væsentlig del af selskabets passiver og at vurderingen ikke kunne foretages på 

koncernniveau, men på virksomhedsniveau. Hvis en udstedelse udgjorde mere end 25 % 

af passiverne, ville det blive betragtet det som en væsentlig del af driften. 

5.9.3 Finanstilsynets vejledende udtalelse af 4. juli 2012 

Efter en årrække med øget interesse blandt virksomheder for at finansiere sig via 

erhvervsobligationer, måtte Finanstilsynet måtte erkende, at andre EU-lande havde en 

lempeligere praksis for så vidt angår vurderingen af, hvornår en 

erhvervsobligationsudstedelse udløser krav om tilladelse som pengeinstitut. 249 

Finanstilsynet udgav derfor i 2012 en revideret udtalelse 250  med en lempeligere 

fortolkning og end mere harmoniseret fortolkning med øvrige EU-landes praksis.251 

 

Den 4-leddede vurdering gennemgået ovenfor er således stadig den samme, men 

Finanstilsynet angiver, at særligt 2012-fortolkningen indeholder vurderingen af: 

(i) hvad der anses for indlån eller andre midler, der skal betales tilbage; 

(ii) hvornår der er tale om en henvendelse til offentligheden;  

(iii) hvornår en udstedelse anses at udgøre en væsentlig del af driften; samt 

(iv) udstedelser, der er omfattet af prospektreguleringen 

Finanstilsynet ændrede ikke på opfattelsen af, hvad der skal forstås som udlån for egen 

regning. Ansvarligt lån og indskud af egenkapital i koncernforbundne selskaber er stadig 

ikke udlån for egen regning. 

                                                           
249 (Fritsch & Balling Schmidt, 2013), s. 24-25 

250 ”2012-fortolkningen”: Finanstilsynets vejledende udtalelse om fortolkning af § 7, stk. 1 og 3, 3. pkt. og § 334 i 
lov om finansiel virksomhed i forbindelse modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige midler af 4. juli 2012 
(Finanstilsynet, 2012) 

251 Vejledningen er blandt andet kommenteret i RR.9.2012.70 af Camphausen, herefter (”(Camphausen, 2012)”) 
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Den reviderede udtalelse skal derimod bevirke, at erhvervsobligationsudstedere ikke 

skal bekymre sig om tilladelsespligten. 

5.9.3.1 Midler, der skal tilbagebetales 

Finanstilsynets fortolkning af ”midler, der skal tilbagebetales” har ikke ændret sig, men 

såfremt en udstedelse er omfattet af prospektpligt, er der, som noget nyt, ikke tale om 

indlån eller andre midler, som skal tilbagebetales, som gennemgået i afsnit 5.9.3.4.252 

5.9.3.2 Henvendelse til offentligheden 

Hvis udstedelsen er undtaget fra prospektpligten, som følge af 

undtagelsesbetingelserne253 vil der som udgangspunkt ikke være tale om henvendelse til 

offentligheden ifølge 2012-fortolkningen, men derimod til professionelle som kender 

vilkårene for deres indskud. 2007-fortolkningen anså f.eks. stykstørrelsen som irrelevant 

for vurderingen, så der er i 2012-fortolkningen tale om en lempelse. 

 

Det blev ligeledes ændret, at optagelse til handel på et reguleret eller ikke-reguleret ikke 

altid betragtes som henvendelse til offentligheden, men derimod blot er et ”stærkt 

indicium”.254 Det gælder bl.a. for notering på en multilateral handelsfacilitet, som f.eks. 

First North.255 

 

Afgørende er, om investorkredsen er afgrænset på forhånd og ligeledes om investorerne 

har mulighed for (eller til hensigt) at sælge obligationerne på det sekundære marked. 

Såfremt det er forudsat, at investorerne køber obligationerne med henblik på videresalg 

til ikke-professionelle, gælder undtagelsen fra tilladelseskravene dog ikke. 

5.9.3.3 Væsentlig del af driften 

Der ses fortsat på, hvor stor en andel af passiverne obligationsudstedelsen udgør, men 

det beror nu altid på en konkret vurdering på virksomhedsniveau. Virksomhedens 

resultatopgørelse, cash-flow og sammensætning af aktiver indgår i vurderingen. 

 

                                                           
252 (Finanstilsynet, 2012), s. 4 

253 Se afsnit 6.1.2. 

254 (Finanstilsynet, 2012), s. 7 

255 Se afsnit 6 for uddybende om multilateral handelsfacilitet og Nasdaq First North. 
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Der lægges blandt andet vægt på, om udstederen er ved at overgå fra en almindelig 

erhvervsvirksomhed til at lægge hovedvægt på finansielle aktiviteter, hvor det i 

vurderingen indgår om midlerne investeres i virksomhedens hovedaktivitet.256 

5.9.3.4 Særligt om prospektreglerne 

2012-fortolkningen angiver, at erhvervsobligationsudstedelser som udgangspunkt ikke 

anses for omfattet af reguleringen i FIL §§ 7 og 334, som indlån eller andre midler, der 

skal tilbagebetales, hvis der indtræder prospektpligt. Hvis udstederen dermed ”gribes af” 

prospektpligten, vil udsteder kunne opfylde prospektreglerne i stedet uden samtidigt at 

skulle indhente tilladelse som pengeinstitut.257 

 

Finanstilsynet begrunder undtagelsen med, at kreditinstitutdirektivets artikel 5 ikke har 

til hensigt, at forbyde virksomheder i at modtage indlån og andre tilbagebetalingspligtige 

midler fra offentligheden, når aktiviteten er undergivet regler og tilsyn, der beskytter 

indlånere og investorer. 258  Efter Finanstilsynets opfattelse er kapitalmarkedsrettens 

investorbeskyttelse tilstrækkelig til at opfylde dette. 

 

Kure er kritisk overfor, hvordan den juridiske fortolkning af hvorvidt obligationsejeren 

har krav på at få sit lån tilbagebetalt i sin helhed kan påvirkes af, at der forekommer 

prospektpligt for udstedelsen.259 Camphausen anser undtagelsen som et udtryk for, at 

der ikke er behov for, at udstederen undergives virksomheds- og solvenstilsyn (tilsyn 

med aktøren), når udstedelsen i sig selv er undergivet Finanstilsynets effektive 

markedstilsyn (tilsyn med produktet).260 Camphausen har ligeledes argumentet for, at 

reguleringen af udstedelsen af erhvervsobligationer ikke bør henhøre under FIL men 

derimod de kapitelmarkedsretlige regler. 261  Camphausen er derfor positiv overfor 

koblingen til prospektreglerne. 

 

Interessant ved Finanstilsynet fortolkning er, at der lænes meget op af prospektreglerne, 

eftersom de praktiske regler nu bliver, at der 1) ikke er krav om pengeinstituttilladelse 

efter FIL § 7, når udstedelsen er omfattet af prospektpligt, eftersom Finanstilsynet 

                                                           
256 (Finanstilsynet, 2012), s. 9 

257 (Camphausen, 2012) i RR.9.2012, s. 73 

258 (Finanstilsynet, 2012), s. 4 

259 Se bl.a. (Kure, 2018), s. 389 

260 (Camphausen, 2012) i RR.9.2012, s. 73.  

261 (Camphausen, 2011), s. 378 og 385.  
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vurderer, at der således ikke er tale om tilbagebetalingspligtige midler i FIL § 7’s forstand; 

eller 2) ikke er krav om pengeinstituttilladelse, når udstedelsen er undtaget fra 

prospektpligten efter prospektreglerne, eftersom Finanstilsynet vurderer, at der sker 

henvendelse til professionelle, således at midlerne ikke hidrører fra offentligheden. 

 

Finanstilsynet har altså fundet en løsning, der med udgangspunkt i reglerne om 

prospektpligt, afviser to af fire kumulative betingelser, der gensidigt udelukker 

tilladelsespligten. Finanstilsynet ændrer de facto sin 4-leddede vurdering, idet 

kriterierne om væsentlighed og offentligheden får begrænset relevans.262 Effekten er, at 

udstedelser af erhvervsobligationer i meget væsentlig grad vil være undtaget fra 

pengeinstituttilladelsen, hvilket, alt andet lige, forøger interessen for udstedelse af 

erhvervsobligationer. 

5.10 Delkonklusion 

Erhvervsobligationsudstedelser er et område, der er præget af aftalefrihed under 

iagttagelse af bl.a. KML og FILs regler, og hvor udsteder skal tilpasse vilkårene for sin 

obligation til kapitalmarkedets ønsker for at kunne hente kapital. Der er således tale om, 

at juraen i sig selv ikke længere er en begrænsning, men at der for udsteder er mulighed 

for at strukturere obligationen, så den passer til virksomhedens behov - givet at markedet 

vil aftage den. 

 

Udstederen skal identificere sit finansieringsbehov med den hovedstol og rente, som er 

nødvendig at betale, for at opnå de ønskede lånevilkår. Udstederen kan få hjælp af en 

investeringsbank til dette, som også vil kunne rådgive udstederen om markedets 

forventninger til obligationen covenants og misligholdelsesbestemmelser. Hvis 

udstederen forventer en bredere kreds af investorer som obligationsejere, kan 

udstederen passende udpege en trustee. Udstederen skal næppe bekymre sig om, at blive 

mødt med krav fra Finanstilsynet om tilladelse som pengeinstitut, hvilket specielt ikke 

gør sig gældende, hvis udstederen er en SMV, der agter at anvende EU-vækstprospektet 

til at henvende sig til investorerne. 

 

De juridiske rammer for SMV’er adskiller sig ikke fra øvrige virksomheders udstedelser, 

idet at der for udstedernes vedkommende ikke differentieres (juridisk) mellem størrelse. 

                                                           
262 (Fritsch & Balling Schmidt, 2013), s. 27. 
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Der er i højere grad tale om, at selvom en obligationsudstedelse kan finde sted, så er 

problematikken, at omkostningerne forbundet med kravene på kapitalmarkederne 

typisk vil overstige den gevinst, som en SMV kan opnå ved udstedelse. Aktørerne er ikke 

kommet frem til en proces eller dokumentation, der tilstrækkeligt standardiserer 

udstedelserne, således at omkostningsniveauet ender, hvor SMV-segmentet kan være 

med. 

6 Nyt prospekt for SMV’er 

EU-vækstprospektet bliver indført ved Prospektforordningen, og udfyldende regler for 

indholdet blev vedtaget i marts 2019. Eftersom udarbejdelsen af et EU-vækstprospekt er 

en del af prospektretten, er det relevant først at opnå en generel forståelse af 

prospektrettens anvendelse principperne om udbud til offentligheden, for så at dykke 

ned i de indholdsmæssige krav af EU-vækstprospektet. Forholdene omkring SMV-

vækstmarkeder gennemgås også kort, idet de indgår i diskussionen af EU-

vækstprospektet. 

6.1 Prospektretten 

Prospektretten er på nuværende tidspunkt indført ved Prospektdirektivet og har 

traditionelt været reguleret i Værdipapirhandelsloven, som nu er overført til KML. Per 

20. juni 2017 og 21. juli 2018 fandt dele af Prospektforordningen anvendelse, men det er 

først per 21. juli 2019, at prospektretten reguleres af hele Prospektforordningen. Det 

bemærkes derfor, at reglerne på tidspunktet for dette speciales tilblivelse, primært er 

reguleret i KML, men at reglerne i Prospektforordningen overtager ved fuld ikrafttræden 

i juli 2019, således at reguleringen flyttes ud af dansk ret over i EU-ret. I dette afsnit 

henvises der som udgangspunkt til KML, dog til prospektforordningen i det omfang, at 

KML ikke indeholder bestemmelser herom eller afviger fra forordningens bestemmelser. 

 

Et prospekt er et dokument, der skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at 

investorerne – og evt. deres investeringsrådgivere – kan foretage et velbegrundet skøn 

over værdipapiret, der ønskes udstedt samt udstederens aktiver og passiver, finansielle 

stilling, resultater og fremtidsudsigter.263 Prospektet skal også indeholde de nødvendige 

oplysninger om en eventuel garant og om rettigheder, der er knyttet til de omsættelige 

                                                           
263 KML § 12, 1. pkt 
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værdipapirer, ligesom prospektet skal udarbejdes på en måde, som gør det forståeligt og 

læseligt for investorer.264 

 

Hele formålet med indførelsen af prospekter er, at sikre investorbeskyttelsen ved at 

fjerne asymmetrisk information mellem udsteder og investorerne. 

 

Prospektet indeholder tre elementer: et registreringsdokument, en værdipapirnote og et 

resumé. Registreringsdokumentet indeholder oplysninger om udsteder, såsom navn, 

hjemsted, registreringsnumre, forretningsoversigt, organisations- og ejerstruktur og 

meget mere. Værdipapirnoten indeholder oplysninger om værdipapiret, såsom 

værdipapirtype, risikofaktorer, optagelse til handel og evt. rente, løbetid, valuta med 

mere. Resuméet er en kortfattet tekst, der indeholder prospektets væsentlige oplysninger 

i et overskueligt og let forståeligt sprog.265 

 

Kravene til et almindeligt prospekts indhold er fastlagt i prospektbekendtgørelsen og 

prospektforordningen med dertilhørende bilag. Prospektforordningens bilag angiver en 

række specifikke oplysningskrav for forskellige typer af udstedelser og værdipapirer, 

hvor de indholdsmæssige krav er lempeligere ved obligationer end aktieudstedelse.266  

6.1.1 Prospektpligtens anvendelsesområde 

Det følger af KML, at en udsteder, der udbyder finansielle instrumenter til offentligheden, 

skal udarbejde et prospekt, og at udbud først må ske efter Finanstilsynets godkendelse af 

prospektet.267 Ved en udsteder forstås det selskab, der ønsker at udbyde det omsættelige 

værdipapir. Ved finansielle instrumenter forstås bl.a. omsættelige værdipapirer, 

heriblandt obligationer.268 Efter godkendelse er prospektet gyldigt i 12 måneder. 

 

Prospektpligt indtræder enten ved 1) optagelse til handel på et reguleret marked269 eller 

2) et udbud til offentligheden.270 Et offentlig udbud kan gennemføres uden optagelse til 

handel, mens optagelse til handel på et reguleret marked ikke kan gennemføres uden et 

                                                           
264 KML § 12, 2. pkt 

265 (Schmidt, 2016), s. 216 

266 (Kure, 2018; Schmidt, 2016), hhv. s. 109 og s. 437 

267 KML § 10, stk. 1 og 2. Om godkendelse se afsnit 6.1.3. 

268 KML § 4, stk. 1, nr. 1, litra b. 

269 KML § 10, stk. 1. 

270 KML § 10, stk. 2 og Prospektforordningen art. 1 
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offentligt udbud.271 Prospektpligten indtræder som udgangspunkt ikke ved efterfølgende 

videresalg af obligationer, der blev udbudt under prospektpligt. 

 

Det bemærkes, at pligten i KML § 10, stk. 1 alene vedrører optagelse til handel på 

regulerede markeder, hvorfor multilaterale handelsfaciliteter og organiserede 

handelsfaciliteter som udgangspunkt falder uden for stk. 1’s anvendelsesområdet, 

eftersom selve optagelsen ikke i sig selv er et offentligt udbud. Det vil dog ofte følge af en 

konkret vurdering, om optagelse til handel på MHF medfører et offentligt udbud og 

dermed prospektpligt.  

 

Et udbud til offentligheden er defineret som "enhver henvendelse til fysiske og juridiske 

personer ad enhver distributionskanal med tilstrækkelige oplysninger om 

udbudsbetingelserne og de udbudte værdipapirer eller andele, som bevirker, at en investor 

kan træffe beslutning om køb eller tegning".272 Der er tale om et bredt begreb, hvori ligger, 

at der skal ske et udbud med en aktiv henvendelse til, eller at oplysningerne aktivt er gjort 

tilgængelige for, potentielle investorer. Offentliggørelse af et udbud på en hjemmeside er 

oftest at betragte som et udbud til offentligheden. 

 

Der sondres mellem begreberne offentlige udbud og private udbud. Et privat udbud er et 

udbud, der ikke er til offentligheden (private placement), hvilket typisk er udbud til en 

snæver kreds af udvalgte institutionelle investorer. Et privat udbud sigter efter ikke at 

udløse prospektpligt.273 

6.1.2 Undtagelser til prospektpligt (Privat udbud) 

Undtagelser til prospektpligten medfører, at en obligation kan placeres som privat 

udbud. 274  Der inddrages i det følgende kun undtagelser, der relaterer sig til 

virksomheders udstedelse af obligationer.275 

 

                                                           
271 (Kure, 2018), s. 104. 

272 KML § 3, nr. 21 og Prospektforordningen art. 2, litra d 

273 (Kure, 2018), s. 103 

274 Undtagelserne kan findes i KML § 11, nr. 1-10, prospektbekendtgørelsens § 16 og prospektforordningen, 
artikel 1, stk. 2-5. 

275 Af andre undtagelser kan nævnes undtagelse af statsobligationer, obligationer og aktier udstedt af 
centralbanker, obligationer med statsgaranti, kreditinstitutters obligationer. 
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Forordningen undtager udbud under EUR 1 mio., men medlemsstaterne har mulighed for 

at hæve denne grænse.276 Dette har Danmark allerede valgt at implementere i KML § 11, 

stk. 1, nr. 2, hvorefter prospektpligten ikke vil finde anvendelse på udbud af værdipapirer 

til offentligheden, med en samlet værdi på mindre en EUR 8 mio. Denne nedre grænse er 

sat, da det forventede beløb hentet i kapitalmarkederne ikke vil kunne betale sig ifht. 

omkostningerne. Det følger altså, at hvis udbuddet er større en EUR 8 mio., så indtræder 

prospektpligten. 

 

Ligeledes gælder, at udbud undtages fra prospekt pligten, hvis det 1) udelukkende er 

rettet mod: a) kvalificerede investorer, b) færre end 150 fysiske eller juridiske personer, 

eller c) investorer, som erhverver mindst EUR 100.000; eller 2) hvis obligationens 

stykstørrelse er mindst EUR 100.000.277 Ved kvalificerede investorer forstås en investor, 

der antages at have særlige forudsætninger for at træffe beslutning om investeringen, og 

derfor ikke har behov for samme omfattende oplysningskrav, som almindelige 

investorer. 278  Kvalificerede investorer udgør blandt andet tilladelsespligtige 

foretagender efter den finansielle regulering såsom kreditinstitutter, pensionskasser, 

investeringsselskaber, forsikringsselskaber og lignende. Ligeledes er regeringer og 

offentlige organer også kvalificerede investorer.279 

 

For så vidt angår udbud til færre end 150 investorer, kan man ikke anvende 

bestemmelsen, hvis der sker annoncering af udbud til offentligheden f.eks. gennem 

medier, men at man begrænser udbuddet til de første 149 interesserede. Investorer, der 

erhverver for mindst EUR 100.000, formodes at være professionelle nok til at foretage 

investeringen, ligesom udbud med en stykstørrelse over EUR 100.000 også antages kun 

at kunne erhverves af investorer, der enten er professionelle eller semi-professionelle. 

 

Ifølge vejledningen til den første prospektbekendtgørelse 280  kan undtagelserne 

kombineres, f.eks. hvor et udbud rettet til 160 investorer, hvoraf 15 er kvalificerede, er 

undtaget af prospektpligten efter både reglen om kvalificerede investorer og reglen om 

                                                           
276 Prospektforordningen, art. 1, stk. 3 og Prospektforordningen, art. 3, stk. 2, litra b 

277 Prospektbekendtgørelsen § 16, stk. 1, nr. 1-4 og Prospektforordningens artikel 1, stk. 4, litra a-d. 

278 (Schmidt, 2016), s. 189 

279 Kvalificerede investorer defineres i prospektbekendtgørelsen § 2, der henviser til MiFID bilag 2 om 
professionelle investorer. 

280 Vejledning nr. 9592 af 28/11/2012 til bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 
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udbud til færre end 150 investorer.281 Undtagelserne kan efter prospektforordningen 

ligeledes kombineres.282 

6.1.3 Godkendelse af prospekter 

Som nævnt skal prospektet godkendes af Finanstilsynet, før det må offentliggøres. I 

praksis foregår det således, at udsteder indgår i en dialog med Finanstilsynet før 

udstedelsen. Udgangspunktet er, at Finanstilsynet har 10-20 arbejdsdage til at træffe 

afgørelse om godkendelse, afhængigt af om udstederen er børsnoteret eller ej.283 

 

Finanstilsynet har ligeledes udarbejdet et notat med praktisk information for 

godkendelsesprocessen.284 Her fremgår det bl.a., at godkendelsen forløber sig ofte over 

fire-fem gennemgange af prospektet hos Finanstilsynet, hvor der indledende sendes et 

udkast, som Finanstilsynet gennemgår for kommentarer.  

 

Finanstilsynet har ligeledes en fast track-ordning, hvor et prospekt kan godkendes 

hurtigere, hvis prospektet er gennemarbejdet og færdigt, dvs. at det alene er den endelige 

pris og datoer, der må udestå i prospektet. Fast track-ordningen kan anvendes for 

erhvervsobligationer, og blev indført på baggrund af anbefalingerne i Udvalgets rapport 

og erfaringer fra de irske myndigheder.285 Ordningen betyder, at godkendelsesprocessen 

i Finanstilsynet vil tage 7 dage i alt, hvis udstederen kan leve op til Finanstilsynets 

tjekliste, hvorefter der skal være tale om 1) et udbud af erhvervsobligationer, hvor 2) 

prospektet følger prospektforordningens opbygning eller at der medsendes udførlig 

krydshenvisningsliste og annektering, 3) prospektudkastet er færdigt ved første 

indsendelse og eneste udeståender er dato, rentesats og udbuddets størrelse) og 4) 

Finanstilsynet forud for prospektets indsendelse har modtaget en tidsplan for 

godkendelsesprocessen. 

 

Ved anmodning om godkendelse af et prospekt betales et gebyr på knap DKK 65.000 

(2018) til Finanstilsynet. Gebyret dækker behandling af anmodningen – ikke 

godkendelsen. 

                                                           
281 Vejledning nr. 9592 af 28/11/2012, s. 6 og (Schmidt, 2016), s. 192 

282 Prospektforordningen art. 1, stk. 6. 

283 KML § 13, stk. 2-3 og Prospektforordningen art. 20, stk. 2-3. 

284 Finanstilsynets notat om ”Godkendelsesproces for prospekter”. Se litteraturliste. 

285 Finanstilsynets hjemmeside om ”Prospekter for erhvervsobligationer kan godkendes på 7 dage”. Se 
litteraturliste. 
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6.2 EU-vækstprospekt 

Reglerne om EU-vækstprospekt (eller blot "vækstprospekt") er ikke implementeret i 

dansk ret, men er indeholdt i Prospektforordningens artikel 15, og hviler således på 

forordningens snarlige anvendelse. Vækstprospekterne tillader, at (små) udstedere 

udarbejder et prospekt med lempeligere oplysningskrav, der i højere grad er 

proportionale med udstederens konkrete forhold og skaber balance mellem 

omkostninger og investorbeskyttelse. 286  Da SMV'er normalt rejser lavere beløb end 

andre (almindelige) udstedere på kapitalmarkederne, anses omkostningerne for at være 

for høje ved udarbejdelsen af et standardprospekt. De høje omkostninger menes, at 

afholde små udstedere fra at udbyde værdipapirer til offentligheden.287 

 

Et EU-vækstprospekt under den proportionale oplysningsordning er et dokument i et 

standardformat, der, ligesom det almindelige prospekt, er affattet i et enkelt og letlæseligt 

sprog. 288 Vækstprospektets indhold skal bestå af væsentlige og relevante oplysninger, 

som investor har behov for at vide, når der investeres i den givne type af værdipapir. 

Indholdskravene skal være proportionale med virksomhedsstørrelsen samt 

finansieringsbehovet på den ene side og omkostningerne til udarbejdelse af prospektet 

på den anden side.289 

 

En udsteder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, kan ikke 

vælge at udarbejde et EU-vækstprospekt. Vækstprospektet er forbeholdt udstedere, der 

1) er SMV'ere efter prospektforordningens definition290 2) ikke er SMV'er, men som er 

optaget, eller søger optagelse, til handel på et SMV-vækstmarked, forudsat at a) 

udstederens gennemsnitlige markedsværdi er under EUR 500 millioner målt over de 

seneste tre kalenderår, eller b) udstederen ikke udbyder mere end EUR 20 millioner i 

udstedelsen, ikke har værdipapirer optaget til handel på en MHF og gennemsnitligt havde 

under 499 ansatte i det seneste regnskabsår.291 

                                                           
286 Prospektforordningen, præambel 51 

287 Prospektforordningen, præambel 51 

288 Prospektforordningen, art. 15, stk. 1. 

289 Prospektforordningen, præambel 52 

290 Prospektforordningen, artikel 15, stk. 1, litra a, som defineret i artikel 2, stk. 1, litra f (og som beskrevet i 
afsnit 1.6) 

291 Prospektforordningen, artikel 15, stk. 1, litra b-c 
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6.2.1 Indholdsmæssige krav 

Europa-Kommissionen skal ved delegerede retsakt bestemme standardformatet for EU-

vækstprospektet. Retsakterne er baseret på Prospektforordningens bilag IV og V, som 

indeholder overordnede kategorier af oplysninger påkrævet i vækstprospektets 

registreringsdokument og værdipapirnote. Prospektforordningen indeholder ikke de 

indholdsmæssige krav til vækstprospektets resumé, udover at resuméet skal baseres på 

forordningens artikel 7. 292  Det er overladt til den delegerede retsakt at specificere 

nærmere. Bilag IV og V har generelt lempeligere indhold end de bilag, som beskriver 

indholdskravene for almindelige prospekter. 

 

Den delegerede retsakt er vedtaget af Europa-Kommissionen, og der er ikke identificeret 

nogen indikationer på, at retsakten bliver mødt med indsigelser.293 Det lægges derfor til 

grund, at den delegerede retsakts endelige format vil være den delegerede forordning, 

som Kommissionen vedtog d. 14. marts 2019 til Prospektforordningen.294 

 

Den delegerede forordning fastlægger et standardformat for prospekter, hvor 

Vækstprospektets indhold og format er reguleret i kapitel IV (art. 28-34) og bilagene 23-

27. Der sker en inddeling af henholdsvis udbud af kapitalandele og udbud af 

værdipapirer, der ikke er kapitalandele.295 I den sammenhæng er værdipapirer, der ikke 

er kapitalandele bl.a. erhvervsobligationer. Rækkefølgen af bilagenes afsnitsopdeling skal 

følges, men udsteder kan afvige fra rækkefølgen af oplysninger under de enkelte afsnit.296 

 

For så vidt angår resuméet i EU-vækstprospektet, er det bygget således op, at kun 

oplysninger, der allerede indgår i værdipapirnoten eller registreringsdokumentet skal 

udarbejdes i et kortere format. Resuméet må maksimalt være på seks normalsider, som 

kun udvides hvis der er garantier eller flere forskellige værdipapirer, 297  hvor det 

almindelig prospektresumé må være syv sider.298  

                                                           
292 Prospektforordningen, artikel 15, stk. 1, sidste led. 

293 Forordningen følger i det hele taget i store træk de tekniske anbefalinger, som ESMA leverede i et 
consultation paper om EU-vækstprospekter d. 6. juli 2017 (ESMA31-62-649). 

294 C(2019)2020 via https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1072 og defineret som ”delegerede 
forordning”. 

295 Bilag 23, 25 og 27 til C(2019)2020 indeholder det format og indhold for obligationer (værdipapirer, der ikke 
er kapitalandele). 

296 Delegerede forordning, artikel 32, stk. 4 

297 Delegerede forordning, artikel 33, stk. 1, 4 og 12. 

298 Prospektforordningen, artikel 7, stk. 3 

https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1072
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6.2.1.1 Registreringsdokument 

Indholdskravene til registreringsdokumentet for EU-vækstprospektet indgår i Bilag IV. 

Det fremgår heraf, at der skal være afsnit om:299 

I. Ansvar for registreringsdokumentet 

II. Strategi, resultater og erhvervsmiljø 

III. Virksomhedsledelse 

IV. Årsregnskaber og centrale præstationsindikatorer 

V. Gennemgang af drift og regnskaber 

VI. Oplysninger om aktionærerne 

 

Ansvaret for registreringsdokumentet skal identificere udstederen, dennes 

repræsentanter og andre enkeltpersoner, der er ansvarlige for udbuddet og dets 

materiale. Selskabets strategi og mål, udvikling og fremtidige resultater samt oplysninger 

om selskabets forretningstransaktioner, produktudvalg, tjenesteydelser, investeringer 

og de faktorer, der påvirker forretningerne skal indgå i afsnit II. 

 

Der skal redegøres for udstederens direktører, ledelse og ledende medarbejdere, og 

investorerne skal være i stand til at vurdere deres erfaringer, kvalifikationer og vederlag 

samt deres forhold til selskabet. 

 

For værdipapirer, der ikke er kapitalandele, skal det seneste regnskabsår inkluderes, 

hvor der skal ikke foretages en gennemgang regnskabsåret, men driften.300 Udstederen 

skal desuden oplyse om selskabets ejere, ligesom rets- og voldgiftssager, 

interessekonflikter og transaktioner med nærtstående parter skal tilvejebringes. 

 

I den delegerede forordning fremgår, at der skal indgå oplysninger om udstederens 

forretning, regnskab og finansielle nøgletal, dog er oplysningskravene mindre 

omfattende end for et almindelig prospekt. Der skal redegøres for virksomhedens 

forretningsaktivitet og marked, ligesom der skal oplyses om organisationsstrukturen, 

ledelsen og ejerne, interessekonflikter og lignende, jf. bilag 25. I forhold til det almindelige 

prospekt, er der dog ikke krav om redegørelse for virksomhedens kapitalisering eller 

                                                           
299 Prospektforordningen, bilag IV, punkt I-VI. 

300 Modsat prospektforordningens bilag IV, pkt. V, som kræver en gennemgang, når der udstedes kapitalandele. 
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gældssituation, der skal ikke foretages en pengestrømsanalyse, og oplysningskrav om 

revisor, patenter, licenser, arbejdsgange for ledelsen og medarbejderne udgår. 

 

En udsteder skal kun inkludere det seneste regnskabsår, modsat udstedelser af 

kapitalandele, der skal gennemgå drift og regnskaber for to år i prospektet.301 

 

De risikofaktorer, der er specifikke og særlige for udstederen skal indgå, som f.eks. er 

faktorer, der påvirker udstederens forretningsområde og marked – og i hvilken grad det 

er sandsynligt, at disse faktorer vil få en effekt under værdipapirets løbetid.302 

6.2.1.2 Værdipapirnote 

Bilag V indeholder kravene til værdipapirnoten for EU-vækstprospektet. Afsnittene, som 

skal fremgå af vækstprospektet, er:303 

I. Ansvar for værdipapirnoten 

II. Vilkår og betingelser for værdipapirerne 

III. Nærmere oplysninger om udbuddet og den forventede tidsplan 

IV. Oplysninger om garanten 

 

Udstederen og dennes repræsentanter og rådgivere skal igen identificeres. Almindelige 

oplysninger om obligationsvilkårene og -betingelserne skal beskrives, ligesom der skal 

indeholdes en beskrivelse af eventuelle tilknyttede rettigheder og begrænsninger og 

oplysninger om trustee.304 

 

Oplysninger om og årsagerne til udbuddet, evt. optagelse til handel på en MHF, herunder 

udbudspris og antal obligationer, som vil blive udbudt, fordelingsplanen for 

obligationerne, anvendelsen af provenuet og udgifterne i forbindelse med udstedelse og 

udbud skal tydeligt fremgå af afsnit III. 

 

Afslutningsvis skal oplysninger om en evt. garant for obligationerne oplyses; væsentlige 

oplysninger, specifikke risikofaktorer og regnskabsoplysninger. Der skal for obligationer 

                                                           
301 Prospektforordningen, bilag IV, nr. V og bilag V, nr. II modsat Bilag I-III, som indeholder kravene for 
standardprospekter. 

302 Delegerede forordning, bilag 25, afsnit 3. 

303 Prospektforordningen, bilag V punkt I-V. 

304 Delegerede forordning, bilag 27, afsnit 3. 
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ikke indeholdes erklæring om arbejdskapital og erklæring om kapitalisering og 

gældssituationen, da dette krav kun gælder for kapitalandele. 

 

De specifikke risikofaktorer relaterer sig bl.a. til obligationens sikkerhed, placering i 

rangorden inklusiv de risikofaktorer, som relaterer sig til f.eks. værdien af sikkerheden 

eller en evt. garants væsentlige risici.305 

6.3 SMV-vækstmarkeder 

EU har sideløbende med vækstprospektet indført såkaldte SMV-vækstmarkeder, fordi 

det ønskes at fremme udviklingen af specialiserede markeder til at udfylde 

virksomhedernes behov. Et SMV-vækstmarked er en underkategori af MHF, der retter sig 

mod handel af SMV'ers finansielle instrumenter.306 

 

Reglerne skal skabe den rette balance mellem investorbeskyttelse, som er nødvendige for 

tilliden til udstederne og markederne, og sikre proportionale omkostninger for 

udstederne.307 Det fælles regelsæt i EU skal bl.a. sikre færre krav i forhold til udarbejdelse 

af insiderlister og offentliggørelse.308 Reglerne om SMV-vækstmarkeder er introduceret 

ved MiFID II, artikel 33 og implementeret i KML kapitel 21, ligesom MAR indeholder 

supplerende bestemmelser. 

 

Det kræver tilladelse som MHF af den nationale kompetente myndighed 309  før en 

platform kan søge om at blive registreret som SMV-vækstmarked. 310 Et SMV-

vækstmarked skal, udover at være en MHF, også bl.a. opfylde, at mindst 50% af 

udstederne er SMV'er, der i de foregående 3 kalenderår skal have en gennemsnitlig 

markedsværdi på under EUR 200 mio. baseret på kursværdien ved årets udgang på det 

tidspunkt, hvor MHF’en blev registreret som et SMV-vækstmarked, og i ethvert 

kalenderår derefter.311 For danske virksomheder er de ovennævnte grænser ganske høje. 

For virksomheder, der ikke har aktier optaget handel, er det dog usikkert, hvordan 

markedsværdien opgøres, idet værdiansættelse af unoterede virksomheder er behæftet 

                                                           
305 Delegerede forordning, bilag 27, afsnit 2. 

306 Som defineret i KML § 3, stk. 1, nr. 6 og som har tilladelse efter KML § 110. 

307 MiFID II, præambel 133. 

308 MiFID II, præambel 132 og (Schmidt, Boysen, & Andersen, 2017) i RR.2017.11, s. 52 

309 Fsva. Danmark er dette Finanstilsynet 

310 KML § 110, stk. 1-2 

311 KML § 111, stk. 1, nr. 1, hvilket svarer til SMV-definitionen i MiFID II, artikel 4, stk. 1, nr. 13. 



 79 

med stor usikkerhed. Enhver nuværende MHF kan overveje at lade sig registrere som et 

SMV-vækstmarked, hvis platformen anser det som værende gunstigt for sine kunder. 

 

Når en MHF er registreret som et SMV-vækstmarked, kan en udsteder, som søger et 

værdipapir optaget til handel på et SMV-vækstmarked, opfylde et evt. prospektkrav ved 

at offentliggøre et godkendt EU-vækstprospekt. Der er også lempeligere 

overførselsregler for SMV’er, der har haft aktier til handel på et SMV-vækstmarked, som 

ønsker optagelse til handel på et reguleret marked. 

 

Udsteder på et SMV-vækstmarked vil bl.a. være underlagt lempeligere regler om 

offentliggørelse af intern viden, idet det overlades til MHF’en at vurdere, hvordan intern 

viden skal offentliggøres312 ligesom reglerne for insiderliste lempes.313 

 

SMV-vækstmarkederne skal bl.a. imødekomme et problem med likviditeten i SMV’ers 

værdipapir, men selvom det siden januar 2018 har været muligt at registrere SMV-

vækstmarkeder, har det ikke vundet stor udbredelse. I april 2019 var der registreret 4 

MHF'er som SMV-vækstmarkeder i hele EU i henholdsvis Italien, Bulgarien, Kroatien og 

Storbritannien ifølge ESMA's register.314  

6.4 Diskussion 

Effekten af de lempeligere krav til vækstprospektets indhold er svære at måle. Kravene 

er ikke revolutionerende og der er i lang udstrækning tale om, at det almindelige 

prospekts hovedoverskrifter blot indrykkes som underafsnit i vækstprospektets 

indholdsfortegnelse, hvor kravene til omfanget af afsnittene angiveligt er lempet. 

 

Fokus på ansvaret følger af en samfundsmæssig interesse for, at ansvaret og evt. 

erstatningen for et prospekts mangelfulde og fejlagtige indhold kan placeres, hvor 

domstolene har måttet tage stilling til store sager om prospektansvar.315 Uagtet frygten 

for ansvar hos udstederen og dennes rådgivere, må det derfor anses for vigtigt, at 

prospektet skal indeholde oplysninger om de ansvarlige for prospektets udarbejdelse. 

                                                           
312 MAR art. 17, stk. 9 

313 MAR, art. 18, stk. 6 

314 ESMA’s MiFID register: 
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg ved søgning den 12-
04-2019. 

315 Heri kan bl.a. nævnes bankTrelleborg (U.2013.1107H), Hafnia (U.2002.2067H), Nordisk Fjer (U.2001.398H) 
og senest sagerne i O.W. Bunker-konkursboet. 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg
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De oprindelige prospektregler havde meget omfattende indholdskrav om udstederen og 

værdipapiret i et forsøg på at fjerne den asymmetri, som eksisterede mellem parterne. I 

vækstprospektet er der fortsat stort fokus på beskrivelser af udstederens forhold og 

aktiviteter - også med specifikke risikofaktorer forbundet med investeringen som en 

central del. Det er netop disse informationer, som i høj grad gør, at investorerne opnår 

tilstrækkelig viden til at kunne foretage en oplyst investering. Vækstprospektet må, i et 

eller andet omfang, anses som værende en betydelig faktor til, at den asymmetriske viden 

udlignes. Omkostningerne bør alt andet lige være mindre, når der skal skrive et kortere 

og mindre omfattende prospekt.  

 

Det er dog svært at se, at EU-vækstprospekter selvstændigt skal bane vejen for SMV’ernes 

udbud af obligation og adgangen til kapital. Der er overordnet set nemlig ikke noget 

revolutionerende ved EU-vækstprospektets indførelse.316 Der burde nok have været tale 

om, at vækstprospektet i en langt mere omfangsrig nytænkning skulle have reduceret 

formatet, ligesom en lang række oplysningskrav burde gøres mere standardiseret. 

Selvom vækstprospektet søger at give fleksibilitet, er der nok i højere grad brug for en 

striks standard, som investorerne kan forholde sig til. Som ved alt nyt må det også 

formodes at tage lang tid, før markedet opnår en forståelse af, hvad der udgør et "godt" 

vækstprospekt. Visse forfattere henviser blandt andet til, at prospekter i deres 

nuværende form, efter forfatternes opfattelse, sjældent faktisk læses eller er forståelige 

for investorerne, og at prospektet derfor blot er en meget stor stopklods for useriøs 

kapitalfremskaffelse.317 

 

Det er desværre nok ikke kun prospekternes indholdsmæssige krav, der er en stopklods 

for udstedelsen. Der peges oftest på, at bl.a. omkostningerne til arrangøren, 

kreditvurderingen og prospektet er de dyreste foranstaltninger ved udstedelse af 

erhvervsobligationer, ligesom likviditeten i det sekundære marked er et problem. Selvom 

prospektet og dets ajourføring måske fremadrettet er lettere og billigere, så fylder 

omkostningerne til rating og rådgivere stadig betragteligt i det samlede hele. 318 

Vækstprospektet er et mindre skridt i den rigtige retning, men der er også andre dyre 

                                                           
316 som også kritiseret af (Schmidt et al., 2017) i RR.2017.11, s. 60 

317 (Schmidt et al., 2017) i RR.2017.11, s. 62-63 

318 (Gunnarsdottir & Lindh, 2011), s. 30, som også påpeger, at roadshowet med arrangørbanken er 
omkostningstungt.  
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processer, der eksisterer rundt omkring det at udarbejde et prospekt, der kan, og bør, 

kigges imod sideløbende. 

 

Et problem for vækstprospekterne er, at SMV’er nok vil forsøge at strukturere udbuddet 

som et privat udbud, der således vil omgå prospektpligten i første omgang. Hvis SMV’en 

får placeret sin obligation uden prospektpligt, har vækstprospektet eller vækstmarkedet 

ingen effekt. Kritikere har også påpeget, at vækstmarkeder har lidt under, at aggressive 

investorer har fundet de ”bedste” virksomheder i private placement-markedet, hvilket 

efterfalder de mindre interessante udstedere tilbage på vækstmarkederne.319 

 

Tyskland oplevede mange nedgraderinger og høje konkursrater i deres SMV-markeder, 

som menes at skyldes den store mængde af asymmetrisk information, der giver høje ikke-

prissatte risici.320 Informationsasymmetrien kan forsøges imødekommet på flere måder. 

 

For det første bør der bl.a. kigges nærmere på muligheder for, at små udstedere kan få 

billigere adgang til en kreditvurdering af deres forretning.321 Kreditvurderingen vil oftest 

give udstederen en bedre indgangsvinkel til kritiske investorer. For det andet er det svært 

for investorerne at vurdere likviditeten i obligationsmarkederne i EU på grund af et 

fragmenteret datagrundlag. For at øge gennemsigtighed kan der bl.a. etableres en 

offentlig platform, som indeholder nødvendig konsolideret data, der skal gøres let 

tilgængelig for obligationsmarkedets aktører.322 Når informationsasymmetrien sænkes, 

må det også forventes at få en positiv afsmittende effekt på likviditeten i det sekundære 

marked. 

 

De udstedere, som ikke placerer via privat udbud, vil måske gå efter optagelse til handel 

på SMV-vækstmarkederne. Ved optagelse til handel på et SMV-vækstmarked må 

likviditeten på obligationen forventes at øges, hvilket gør obligationen mere attraktiv for 

investorer, men det kræver at markederne fungerer. En manglende forventning om 

likviditeten, har medført et forslag om ændring af MAR fra Kommissionen 323  om, at 

                                                           
319 (Nassr & Wehinger, 2015), s. 181 

320 (Nassr & Wehinger, 2015), s. 167 

321 (Europa-Kommissionens ekspertgruppe, 2017), s. 40 

322 En såkaldt udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (consolidated tape provider), som også nævnt 
i (Europa-Kommissionens ekspertgruppe, 2017), s. 38. 

323Forslagets indhold kan findes her: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-
6181849#pe-2018-3244  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6181849#pe-2018-3244
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6181849#pe-2018-3244
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udstedere på SMV-vækstmarkeder får bedre mulighed for at indgå kontrakter om 

likviditetstilførsel med finansielle formidlere, der skal øge likviditeten af værdipapiret. 

Forslaget vil sandsynligvis kunne få yderligere støtte ved indførelse af tiltagene nævnt 

ovenfor.  

 

Et sidste, men meget omdiskuteret, emne der kan inddrages er reglerne for 

sekuritisering, da de sætter aktørerne på markedet i stand til at sammensætte en afkast 

og risikoprofil, som tilpasses lånemarkedets efterspørgsel.324 

6.5 Delkonklusion 

EU-vækstprospektet indeholder færre krav til de oplysninger, som skal fremgå af 

prospektet, ligesom indholdet er begrænset til informationer, som er nødvendige for, at 

investor kan træffe en investeringsbeslutning. Overordnet er der tale om, at det 

almindelige prospekts overskrifter i det væsentlige fortsat skal indeholdes i EU-

vækstprospektet, dog med lempeligere krav til indholdets omfang og format. 

Vækstprospektet bidrager dermed stadig til prospekternes generelle formål om, at 

asymmetrien mellem investorerne og udstederen skal elimineres. Det må samtidig 

tiltrædes, at færre krav selvsagt kræver færre ressourcer, hvilket må forventes at sænke 

udstederens prospektomkostninger. 

 

Med hensyn til EU-vækstprospektets formål om at give SMV’erne adgang til 

kapitalmarkederne er indvirkningen dog todelt. På den ene side, vil reguleringen. alt 

andet lige, bidrage til, at det er nemmere at udarbejde et prospekt for SMV’er. På den 

anden side, er prospektreglerne ikke den eneste udfordring for SMV-adgangen og det er 

derfor svært at se, at reglerne om EU-vækstprospekter er den afgørende faktor for, at 

SMV’erne kan finansiere sig i markedet. Der er fortsat andre barriere omkring 

udstedelsesprocessen, som bringer omkostningerne op i et højt niveau. Alene placeringen 

af obligationerne via en arrangør er en omkostningstung affære, der yderligere 

kompliceres af, at de institutionelle investorer, som erhverver obligationerne, oftest er 

underlagt regler, der tit vil tvinge udstederen til f.eks. at måtte have en kreditvurdering, 

som hæver omkostningerne yderligere. 

 

                                                           
324 F.eks. er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2402/2017 af 12. december 2017 om 
sekuritisering netop trådt i kraft. Markedet for sekuritisering blev også undersøgt i (Erhvervsministeriets 
Udvalg, 2012). 
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Det skal samtidig tillægges værdi, at prospektpligten kan undviges. Det må forventes, at 

hvis der kommer skub i et marked for erhvervsobligationsudstedelser, vil de fleste 

SMV’er forsøge at placere obligationerne ved privat udbud, hvor visse aggressive 

investorer vil lede SMV'erne hen i private placement-markedet. En sådan handling vil 

fører til, at offentliggørelsen af et prospekt alene må forventes at have det formål, at 

SMV'en vil opfylde prospektpligten med henblik på at kunne optage obligationerne til 

handel. For at værdipapiret kan betale sig at optage til handel, er der behov for at 

likviditeten på markedet –specielt på SMV-vækstmarkederne – er tilstrækkelig til, at der 

kan opnås en fordel herved. Likviditeten på markedet vil nok forbedres af 

Kommissionens forslag, men vil få yderligere støtte fra tiltag, som f.eks. billigere 

kreditvurderinger og konsolideret markedsinformation. 

7 Konklusion 

Specialets markedsanalyse kom frem til, at det er nemmere for større virksomheder at 

opnå lånefinansiering, hvor den største kilde er bank- og realkreditfinansiering. SMV’ers 

finansiering er generelt karakteriseret ved at søge kapital ved private lån hos venner og 

bekendte, ligesom Vækstfonden spillede en stor faktor, inden at professionelle långivere 

kom på banen. Analysen kom frem til, at lånevilkårene for SMV’er over de seneste år er 

blevet strammere, hvor renten for mindre lån generelt er højere, ligesom forventningen 

til fremtiden er, at vilkårene bliver strammet. Det blev herefter konstateret, at det danske 

obligationsmarked har udviklet sig de seneste par år, hvor antallet af udstedelser er 

steget, og at det markedet i høj grad er præget af store udstedelser foretaget af 

velrenommerede – og børsnoterede – selskaber. 

 

Den økonomiske analyse af SMV’ers kapitalstruktur og finansieringsvalg konkluderede at 

SMV’er, ifølge empirien, ikke henhøre under hverken afvejningsteorien eller POT. 

SMV’ernes kapitalstruktur er karakteriseret ved lave gældsandele og finansiering ved 

udstedelse af kapitalandele, hvilket undres når kapitalejerne er kontrol-averse, og ikke 

ønsker indblanding fra eksterne. Afvejningsteorien blev afvist, eftersom skatteskjoldet 

har en begrænset effekt for SMV’er. POT afvises i første omgang henset til, at SMV’er ofte 

henter ekstern egenkapitalfinansiering, hvilket afviger fra teorien. Det analyseres dog 

herefter, at afvigelsen skyldes, at SMV’erne i lånemarkedet er kreditbegrænsede, og at de 

som følge af denne begrænsning ikke har et frit valg om finansieringskilde. Hvis 
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obligationsudstedelser var en reel mulighed, kunne denne kreditbegrænsning forestilles 

hævet. 

 

Da udstedelse af erhvervsobligationer i høj grad er drevet af kapitalmarkedernes behov, 

konstaterer den juridiske del, at der ikke er større juridiske forhindringer for 

obligationsudstedelser. Det konkluderes samtidigt, at rammerne for SMV’er – rent 

juridisk – ikke er anderledes i forhold til større virksomheders udstedelser, og at det er 

kapitalmarkedernes sammensætning, som udgør forhindringen. Det er derfor ikke de 

juridiske rammer for obligationsudstedelser indenfor dansk ret, der selvstændig udgør 

forhindringen for SMV’ers adgang til kapitalmarkederne. 

 

Som den overordnede problemstilling ønskede specialet derfor at undersøge, hvordan 

EU-vækstprospektets indførelse bidrager til SMV’ers obligationsudstedelser. 

Vækstprospektet har i sit format en mindre omfangsrig udfoldelse, hvor 

oplysningskravene er sat ned for at spare virksomhedens ressourcebrug. Prospektet 

bidrager med at nedbringe den asymmetriske information mellem investorerne og det 

må samtidig forventes, at det er mindre ressourcekrævende – og dermed billigere – at 

udarbejde et prospekt, som har færre krav, uagtet at der ikke er noget revolutionært eller 

nyskabende ved vækstprospektet. Vækstprospektet bidrager umiddelbart ikke til, at 

likviditeten i obligationerne forbedres ligesom omkostningerne til f.eks. kreditvurdering 

og arrangørbanken ikke forventes at blive væsentligt mindre. 
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Bilag	1	–		Antal	erhvervsobligationsudstedelser	per	år	
Dataudtræk	fra	Bloomberg.	

Summary	 SRCH	Criteria	
SRCH	Matrix	 Asset	Classes:	Corporates	
Number	of	securities:	2,666	 Sources:	Fixed	Income	Index	
Row:	Issue	Date	(Year	over	Year)	 Security:		
Column:	Country	of	Incorporation	 AND		 Security	Status	 Include	 Bonds	:	Active	
	 	 AND	 Country	of	Incorporation	 Include	 Denmark	
Created	by		NIKOLAJ	NIELSEN	(	D-CAF	)		on		03/20/2019	15:04:56	GMT+0100	(CET)	
Issue	Date	 DK	

2019	 55	
2018	 302	
2017	 385	
2016	 285	
2015	 211	
2014	 304	
2013	 45	
2012	 74	
2011	 83	
2010	 50	
2009	 28	
2008	 25	
2007	 78	
2006	 25	
2005	 95	
2004	 13	
2003	 30	
2002	 38	
2001	 5	
2000	 13	

	

	 	



Bilag	2	-	Antal	udstedere	og	udestående	værdi	
Dataudtræk	fra	Bloomberg	

	
Summary	 SRCH	Criteria	

SRCH	Results	
Asset	Classes:	Corporates,	Certificates	(Include	
Preliminary	Securities)	

Number	of	securities:	109	 Sources:	All	Securities	
Currency:	USD	 Security:		
Column:	Country	of	Incorporation	 AND		 Security	Status	 Include	 Bonds	:	Active	
	 	 AND	 Country	of	Incorporation	 Include	 Denmark	

	 	 AND	 BICS	Classification	 Exclude	
Financials,	
Governments	

Created	by		NIKOLAJ	NIELSEN	(	D-CAF	)		on		03/20/2019	14:31:03	GMT+0100	(CET)	
Issuer	Name	 	Amount	Issued		 	Amt	Out		 Asset	Class	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$750.000.000,00		 	$750.000.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$389.645.000,00		 	$389.645.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$444.927.000,00		 	$444.927.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$354.063.000,00		 	$354.063.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$600.000.000,00		 	$600.000.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$1.000.000.000,00		 	$421.629.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$444.927.000,00		 	$444.927.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$389.645.000,00		 	$389.645.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$750.000.000,00		 	$427.976.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$213.866.000,00		 	$213.866.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$106.933.000,00		 	$106.933.000,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$235.252.600,00		 	$235.252.600,00		 Corporates	
AP	Moller	-	Maersk	A/S	 	$54.138.180,00		 	$54.138.180,00		 Corporates	
Arla	Foods	Finance	A/S	 	$72.010.800,00		 	$72.010.800,00		 Corporates	
Arla	Foods	Finance	A/S	 	$73.164.525,00		 	$73.164.525,00		 Corporates	
Arla	Foods	Finance	A/S	 	$73.164.525,00		 	$73.164.525,00		 Corporates	
Arla	Foods	Finance	A/S	 	$53.885.000,00		 	$53.885.000,00		 Corporates	
Arla	Foods	Finance	A/S	 	$77.487.200,00		 	$77.487.200,00		 Corporates	
Arla	Foods	Finance	A/S	 	$53.885.000,00		 	$53.885.000,00		 Corporates	
Arla	Foods	Finance	A/S	 	$72.010.800,00		 	$72.010.800,00		 Corporates	
Arla	Foods	Finance	A/S	 	$88.556.800,00		 	$88.556.800,00		 Corporates	
AX	IV	EG	Holding	III	ApS	 	$187.697.911,50		 	$187.697.911,50		 Corporates	
AX	V	Nissens	ApS	 	$130.000.000,00		 	$130.000.000,00		 Corporates	
Carlsberg	Breweries	A/S	 	$1.000.000.000,00		 	$1.000.000.000,00		 Corporates	
Carlsberg	Breweries	A/S	 	$500.000.000,00		 	$500.000.000,00		 Corporates	
Carlsberg	Breweries	A/S	 	$750.000.000,00		 	$750.000.000,00		 Corporates	
Carlsberg	Breweries	A/S	 	$750.000.000,00		 	$750.000.000,00		 Corporates	
Cembrit	Group	A/S	 	$115.000.000,00		 	$115.000.000,00		 Corporates	
Cipp	Technology	Solutions	A/S	 	$30.000.000,00		 	$30.000.000,00		 Corporates	
Danfoss	A/S	 	$500.000.000,00		 	$500.000.000,00		 Corporates	
Danish	Agro	Finance	A/S	 	$100.000.000,00		 	$-				Corporates	
Danish	Agro	Finance	A/S	 	$100.000.000,00		 	$-				Corporates	
Danish	Crown	A/S	 	$180.000.000,00		 	$70.000.000,00		 Corporates	



Danish	Crown	A/S	 	$180.000.000,00		 	$110.000.000,00		 Corporates	
Danmarks	Radio	 	$59.717.625,00		 	$59.717.625,00		 Corporates	
Dfds	A/S	 	$133.491.250,00		 	$133.491.250,00		 Corporates	
Dfds	A/S	 	$67.039.500,00		 	$67.039.500,00		 Corporates	
DKT	Finance	ApS	 	$1.050.000.000,00		 	$1.050.000.000,00		 Corporates	
DKT	Finance	ApS	 	$353.449.930,00		 	$353.449.930,00		 Corporates	
DKT	Finance	ApS	 	$353.449.930,00		 	$353.449.930,00		 Corporates	
DKT	Finance	ApS	 	$1.050.000.000,00		 	$1.050.000.000,00		 Corporates	
DLF	Seeds	A/S	 	$90.000.000,00		 	$90.000.000,00		 Corporates	
DLG	Finance	AS	 	$100.000.000,00		 	$-				Corporates	
DLG	Finance	AS	 	$100.000.000,00		 	$-				Corporates	
DLG	Finance	AS	 	$100.000.000,00		 	$-				Corporates	
DSB	 	$54.511.030,00		 	$49.059.927,00		 Corporates	
DSB	 	$55.293.000,00		 	$55.293.000,00		 Corporates	
DSB	 	$65.354.400,00		 	$65.354.400,00		 Corporates	
DSB	 	$53.406.000,00		 	$53.406.000,00		 Corporates	
DSV	A/S	 	$200.000.000,00		 	$200.000.000,00		 Corporates	
DSV	A/S	 	$134.066.000,00		 	$134.066.000,00		 Corporates	
DSV	A/S	 	$100.481.250,00		 	$100.481.250,00		 Corporates	
DSV	A/S	 	$100.481.250,00		 	$100.481.250,00		 Corporates	
DSV	Miljoe	Group	AS	 	$210.000.000,00		 	$210.000.000,00		 Corporates	
Energi	Danmark	A/S	 	$100.854.750,00		 	$100.854.750,00		 Corporates	
European	Energy	A/S	 	$85.000.000,00		 	$85.000.000,00		 Corporates	
Georg	Jensen	A/S	 	$40.000.000,00		 	$40.000.000,00		 Corporates	
Global	Scanning	A/S	 	$21.580.800,00		 	$21.580.800,00		 Corporates	
GN	Store	Nord	A/S	 	$225.000.000,00		 	$225.000.000,00		 Corporates	
Golf	Hotel	Laesoe	A/S	 	$6.192.598,74		 	$6.192.598,74		 Corporates	
Golf	Hotel	Laesoe	A/S	 	$1.313.625,28		 	$1.313.625,28		 Corporates	
Goodvalley	A/S	 	$135.000.000,00		 	$135.000.000,00		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$131.724.740,00		 	$33.136.299,24		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$12.754.183,00		 	$12.754.183,00		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$5.068.654,88		 	$974.426,38		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$7.902.090,00		 	$7.902.090,00		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$59.900.500,00		 	$59.900.500,00		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$10.613.500,00		 	$10.613.500,00		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$26.750.100,00		 	$26.750.100,00		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$9.378.420,00		 	$9.378.420,00		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$10.352.900,00		 	$10.352.900,00		 Corporates	
Great	Belt	A/S	 	$9.943.120,00		 	$9.943.120,00		 Corporates	
Haldor	Topsoe	AS	 	$67.071.000,00		 	$67.071.000,00		 Corporates	
Hesalight	A/S	 	$78.800.000,00		 	$78.800.000,00		 Corporates	
Idavang	A/S	 	$85.000.000,00		 	$85.000.000,00		 Corporates	
ISS	Global	A/S	 	$700.000.000,00		 	$700.000.000,00		 Corporates	
ISS	Global	A/S	 	$500.000.000,00		 	$500.000.000,00		 Corporates	
ISS	Global	A/S	 	$500.000.000,00		 	$500.000.000,00		 Corporates	
ISS	Global	A/S	 	$600.000.000,00		 	$600.000.000,00		 Corporates	
Jacob	Holm	&	Sonner	Holding	A/S	 	$127.500.000,00		 	$127.500.000,00		 Corporates	
Lauritz.com	Group	A/S	 	$47.261.275,00		 	$22.240.600,00		 Corporates	



Mobylife	Holding	A/S	 	$38.643.150,00		 	$21.794.736,60		 Corporates	
NKT	A/S	 	$150.000.000,00		 	$150.000.000,00		 Corporates	
Norican	A/S	 	$340.000.000,00		 	$340.000.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$500.000.000,00		 	$500.000.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$700.000.000,00		 	$700.000.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$600.000.000,00		 	$600.000.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$750.000.000,00		 	$750.000.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$750.000.000,00		 	$517.240.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$896.310.000,00		 	$896.310.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$570.595.000,00		 	$570.595.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$500.000.000,00		 	$279.935.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$406.357.000,00		 	$406.357.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$348.714.000,00		 	$348.714.000,00		 Corporates	
Orsted	A/S	 	$290.255.000,00		 	$290.255.000,00		 Corporates	
PWT	Holding	A/S	 	$36.941.575,00		 	$36.941.575,00		 Corporates	
Scan	Bidco	A/S	 	$90.594.500,00		 	$90.594.500,00		 Corporates	
Scan	Bidco	A/S	 	$84.034.375,00		 	$84.034.375,00		 Corporates	
Schouw	&	Co	A/S	 	$136.000.000,00		 	$59.840.000,00		 Corporates	
Schouw	&	Co	A/S	 	$136.000.000,00		 	$48.960.000,00		 Corporates	
Schouw	&	Co	A/S	 	$136.000.000,00		 	$27.200.000,00		 Corporates	
TDC	A/S	 	$500.000.000,00		 	$500.000.000,00		 Corporates	
TDC	A/S	 	$648.230.000,00		 	$500.905.000,00		 Corporates	
Tresu	Investment	Holding	A/S	 	$70.000.000,00		 	$57.877.500,00		 Corporates	
Vestas	Wind	Systems	A/S	 	$500.000.000,00		 	$500.000.000,00		 Corporates	
Welltec	A/S	 	$286.443.540,00		 	$286.443.540,00		 Corporates	
Welltec	A/S	 	$286.443.540,00		 	$286.443.540,00		 Corporates	
Ziton	A/S	 	$100.000.000,00		 	$97.500.000,00		 Corporates	
Ziton	A/S	 	$25.000.000,00		 	$26.520.100,00		 Corporates	
	

Sum	af	"Amount	issued"	omregnet	til	DKK	(kurs	6,7)	 	DKK	192.507.913.770,80	
Optælling	af	unikke	navne	i	"Issuer	Name"	 44	
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