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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om
repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser
Høringssvar
Det er Finans Danmark opfattelse, at bekendtgørelsen bør ændres således, at
det vil være muligt at angive i registeret, at en repræsentants rolle/beføjelser er
begrænset til at holde sikkerheder m.m. på vegne af obligationsejerne (”security
agent”).
Baggrunden herfor er, at Finans Danmarks medlemmer har oplevet konkrete
transaktioner, hvor det er hensigtsmæssigt, at medlemmet udover at være ”security agent” for en gruppe långivende banker også holder pantet m.m. på
vegne af andre kreditorgrupper eks. en pensionskasse, som samtidig yder den
pågældende virksomhed finansiering i form af en obligation dog uden, at medlemmet ønsker at have andre beføjelser som en repræsentant normalt har eks. i
forbindelse med obligationsejermøder, misligholdelse eller andre vilkår.
Det kan være misvisende i en sådan situation, at en bank er angivet i et offentligt
register som ”repræsentant”, da offentligheden kan foranlediges til at tro, at
banken er repræsentant for ejerne i relation til alle forhold, når banken kun er
”security agent” i relation til pantsætning.
Forarbejderne til § 15 i Lov om Kapitalmarkeder nævner denne opsplitning af
roller blandt flere repræsentanter for den samme udstedelse; en til pantsætning
og en anden til øvrige opgaver.
Repræsentantens beføjelser følger af obligationsvilkårene eller en tilknyttet aftale. Disse er imidlertid ikke altid offentligt tilgængelige eks. ved unoterede private
placements, så interesserede parter har ikke altid mulighed for at sætte sig ind i
omfanget af en repræsentants beføjelser (og dermed se, hvor begrænsede de
er) ved at læse dokumentationen, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at registrere, at repræsentantens beføjelser er begrænsede.
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