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Nytt bolag ska blåsa liv i marknaden för företagsobligationer
Företagens finansiering kan underlättas genom en livaktigare och tryggare marknad
för företagsobligationer. Ackordscentralen och Norsk Tillitsmann (Norwegian Trustee)
bildar nu ett bolag, Swedish Trustee, för att fylla detta behov.
Sverige har en relativt outvecklad marknad för företagsobligationer i jämförelse med andra
länder. Bankerna kommer att få svårare att tillgodose företagens kreditbehov genom de
skärpta kapitalkrav som aviserats, och företagsobligationer skulle kunna vara en viktig
finansieringskälla för långt fler företag än vad som är fallet i dag. På den svenska marknaden
har det dock hittills saknats en organisation som kan företräda investerarna, till exempel när
det uppstår behov av att göra anpassningar i lånevillkoren. Norsk Tillitsmann har
framgångsrikt haft denna roll under nästan 20 år i Norge. Antalet företagsobligationslån är
betydligt större i Norge än i Sverige, och det är inte bara de allra största företagen som kan
utnyttja möjligheten. Likviditeten i marknaden är god, tack vare standardiserade lånevillkor.
Norsk Tillitsmann erbjuder även ett informationssystem, Stamdata, som skapar full
transparens om lånevillkor och händelser som kan påverka investerarna.
Det nya bolaget Swedish Trustee AB ägs till 51 % av Norsk Tillitsmann ASA och till 49 % av
Stiftelsen Ackordscentralen. Bolaget får ett eget kapital på 18 Mkr. Bolagets syfte är att ta
tillvara obligationsinvesterarnas intressen och skapa en likvid marknad för svenska
företagsobligationer.
För ytterligare upplysningar kontakta:
Ragnar Sjoner, administrerande direktör Norsk Tillitsman
Tel +47 92 82 19 98, sjoner@trustee.no
Mikael Kubu, verkställande direktör Ackordscentralen
Tel +46 70 799 13 23, mikael.kubu@ackordscentralen.se
Stiftelsen Ackordscentralen är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer (1857) och har
genom den verksamhet som bedrivs i dotterbolagen en ledande position när det gäller att
återskapa värden i företag med ekonomiska problem. Därutöver har stiftelsen som ändamål
att främja förändringsprocesser som bidrar till lönsamma och livskraftiga företag.
Norsk Tillitsmann ASA ägs i huvudsak av banker, livförsäkringsbolag och
värdepappersföretag. Bolaget företräder investerare i närmare 2 000 lån på totalt ca 800
miljarder NOK.

