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Høring vedrørende virksomhedspant – sagsnr. 2018-709-0134
Indledningsvis takker Finans Danmark for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til virksomhedspanteordningen.
Af Justitsministeriets brev til de adspurgte organisationer anføres indledningsvis
følgende:
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”Den 1. januar 2006 trådte reglerne om virksomhedspant i kraft, jf. lov nr. 560 af
24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant).
Reglerne har efterfølgende været undergivet lovovervågning i 2009 og i 2012.
Justitsministeriets redegørelser herom er sendt til Folketingets Retsudvalg den 29.
januar 2009 og den 8. februar 2012.
Det fremgår af den seneste redegørelse, at indførelsen af reglerne om virksomhedspant grundlæggende har haft de forventede virkninger for de almindelige
kreditorer og for virksomhedernes finansieringsmuligheder. Det var derfor Justitsministeriets samlede vurdering, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke var grundlag for at foretage mere vidtgående ændringer af ordningen.”
Det er fortsat Finans Danmarks opfattelse, at virksomhedspant grundlæggende
er et positivt element i forbindelse med at sammensætte en god og hensigtsmæssig finansiering for mange virksomheder til gavn for både virksomhederne,
leverandørerne og bankerne. Ordningen giver virksomheder i Danmark samme/
tilsvarende muligheder, som virksomheder i andre nordiske og europæiske lande,
hvor virksomhedspant (floating charge) har været anvendt i en længere årrække.
Det var også udgangspunktet, da den daværende regering i 2003 i ”Vækst med
vilje” igangsatte et kommisionsarbejde, som skulle analysere og vurdere, hvordan
virksomheder med en fleksibilitet i forbindelse med det panteretlige nemmere og
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bedre kunne opnå finansiering og derved fremme vækstbetingelserne for virksomheder.
Siden etableringen af virksomhedspant i 2006 er det Finans Danmarks opfattelse,
at såvel virksomheder som banker har set ordningen som en fordelagtig mulighed, der har en positiv effekt på virksomheders lånemuligheder.
Ordningen har ikke kun været fordelagtig ved on-going virksomheder, men også
i forbindelse med rekonstruktioner har ordningen vist sin gavn. Muligheden for at
gennemføre en smidig og hurtig rekonstruktion af en økonomisk trængt virksomhed bedres typisk ved, at aktiverne kan pantsættes til en enkelt kreditor – typisk
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virksomhedens pengeinstitut – og muligheden for, at virksomheden overlever,
øges. Der er dog også mulighed for andre finansieringsmuligheder, såfremt virksomheden måtte ønske dette.
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Da der i 2017 blev rejst kritik mod bankernes anvendelse af virksomhedspant,
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hvor det blev gjort gældende, at bankerne ikke var velvilligt indstillet over for at
frigive pantsatte fordringer, således at disse kunne belånes hos en anden kreditgiver, etablerede Finans Danmark i samarbejde med Finans & Leasing en standardiseret ordning for at fremme mulighederne for fleksibilitet (Finans Danmarks
direktionsskrivelse og bilag hertil vedlægges).
I forbindelse med denne høring har Finans Danmark indhentet bidrag fra medlemsvirksomhederne.
Af disse fremgår følgende:
•

Der etableres ikke virksomhedspant pr. automatik, og virksomhedspant
kræver en aftale mellem pantsætter og virksomhedspanthaver

•

Virksomhedspant etableres ud fra en helhedsbaseret kreditvurdering og
ud fra en vurdering af de sikkerhedsmæssige behov ved engagementet

•

Allerede forinden den standardiserede ordning blev indført i sommeren
2018, var det muligt at frigive dele af pantet – typisk fordringer – til belåning hos en anden långiver – normalt et finansieringsselskab.

•

Efter etableringen af den standardiserede ordning i sommeren 2018, er
det blevet endnu mere legitimt for låntagere at vælge anden finansiering.

Det er på den baggrund Finans Danmarks opfattelse, at ordningen om virksomhedspant fungerer tilfredsstillende. Finans Danmark anser det som værende en
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ordning, der er til gavn for både virksomheder, vareleverandører og banker, ordningen giver fleksibilitet, og den har en positiv effekt på virksomhedernes lånemulighed. Herudover har indførelsen af den standardiserede ordning i sommeren
2018 medført endnu større fleksibilitet for virksomheden.
Finans Danmark er ikke bekendt med konkrete sager, der viser, at virksomhedspant i den nuværende udformning svækker andre kreditorers mulighed for at afdække deres kommercielle risici.
Ved en eventuel afskaffelse af ordningen vil der være risiko for en øget tilbageholdenhed ved udlån, mindre gunstige kreditvilkår for kunder, inklusive højere pri-
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ser, samt en svækket udlånsvillighed generelt, herunder flere afslag. En anden
mulighed for sikring af en lånefacilitet kan så være, at ejerne af en virksomhed
yder kaution.
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Herudover skal det bemærkes, at i konkurssituationer er der sædvanligvis ikke al-
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tid udsigt til væsentlig dividende til almindelige kreditorer, uanset at der ikke er
etableret virksomhedspant. I mange tilfælde er der betydelige privilegerede krav
til dækning, jf. konkursloven § 94 og ikke mindst i forhold til konkursloven § 95 i
form af lønmodtagerforpligtelser. Dette er naturligvis meget forskelligt fra sag til
sag, men bør indgå i overvejelserne.
Såfremt der er et ønske om at revidere ordningen, skal det efter Finans Danmarks
opfattelse ske på et gennemanalyseret grundlag. Dette vil fordre, at det undersøges nærmere, i hvor stort omfang ordningen benyttes, hvordan såvel virksomhederne som bankerne benytter ordningen, ordningens betydning for kreditgivningen, kreditvurderingen samt prissætningen. Desuden bør der analyseres på
ordningens betydning i forbindelse med rekonstruktionen og eventuel efterfølgende konkursbehandling. Ordningen bør sluttelig også vurderes i et samfundsøkonomisk perspektiv.
I samme forbindelse henledes opmærksomheden på, at blandt andet Vækstfonden og Eksportkreditfonden også lægger stor vægt på virksomhedspant i forbindelse med deres finansiering af danske vækst- og eksportvirksomheder.
I det omfang Justitsministeriet har behov for uddybning af dette svar, eller i øvrigt
har behov for at få afdækket anliggender i forhold til sektoren, er jeg selvfølgelig
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til rådighed, ligesom vi meget gerne deltager i møder i det omfang, Justitsministeriet finder det relevant.

Med venlig hilsen

Kjeld Gosvig-Jensen
Juridisk direktør
Direkte: 33701005
Mail: kgj@fida.dk
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