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Hemstallan om lagandring

Svensk Forsakring hemstaller harmed om andring i forsakringsrorelselagen och 
lagen om tjanstepensionsforetag for att underlatta for foretagen att starka 
kapitalbasen genom att ta upp forlagslan.

Forlagslan ar tillatna poster i bade forsakringsforetags och tjanstepensionsforetags 
kapitalbas. Svenska fdrsakrings- och tjanstepensionsforetag far dock ta upp Ian 
endast under vissa forutsattningar. Reglerna innebar att forlagslan i princip endast 
far tas upp nar kapitalbasen ar otillracklig eller nar det finns en konkret risk for att 
kapitalbasen ska bli otillracklig.

Svenska fdrsakrings- och tjanstepensionsforetag maste ges mdjlighet att starka 
kapitalbasen genom forlagslan aven om fdretaget inte befinner sig i ett anstrangt 
finansiellt lage, Att ta upp forlagslan forst nar det finns en konkret risk for att 
kapitalbasen ska bli otillracklig kan visa sig omdjligt inte minst om det samman- 
faller med oroligheter pa finansmarknaderna. Foretagen har behov att kunna 
planera och sakerstalla sund finansiering av forsakringsrorelsen Idpande over tid.

Forlagslan erbjuder en trygg och effektiv metod att uppratthalla betryggande 
kapitalbuffertar vilket bidrar till finansiell stabilitet under kristider. Fdrsakrings- 
tagarnas fordringar ar skyddade eftersom forlagslan ar efterstallda dessa 
ford ringar.

Nuvarande restriktioner ger ocksa svenska fdrsakringsfdretag en vasentlig nackdel 
jamfort med sina nordiska och europeiska konkurrenter. Forlagslan ar ett vanligt 
kapitalinstrument pa den europeiska fdrsakringsmarknaden och anvands i resten av 
Europa.

Bakgrund
I ett fdrsakringsfdretags kapitalbas ska bland annat efterstallda skulder (forlagslan) 
inga (7 kap. 3 § forsakringsrorelselagen). I Solvens Il-fdrordningen finns villkor 
uppstallda som en efterstalld skuld ska uppfylla for att inga i kapitalbasen.
Beroende pa vilka villkor lanet har sa kan det vara antingen en niva 2- eller niva 3- 
post i kapitalbasen. Forlagslan kan darfor utgbra upp till femtio eller femton procent 
av solvenskapitaikravet, beroende pa vilken niva lanet klassificeras i.
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Reglerna om vilka poster som ingar i kapitalbasen baseras pa harmoniserade EU- 
regler, Solvens II-direktivet som genomforts genom andringar i forsakringsrdrelse- 
lagen och fdreskrifter fran Finansinspektionen samt Solvens II-forordningen, Under 
forutsattning att de villkor som anges i forordningen ar uppfyllda sa ingar forlagslan 
i kapitalbasen.

Mojligheten for forsakringsforetag att ta upp Ian ar dock I Sverige begransad. Upp- 
laning far endast goras for vissa syften. ban far saledes endast tas upp om det gors 
for att effektivisera kapitalforvaltningen eller om det I dvrigt ar motiverat av forsak- 
ringsrorelsen (4kap. 6 § forsakringsrorelselagen). Om lanet ar storre an att det kan 
anses som ringa i forhallande till rorelsens omfattning och kapitalbasens storlek 
kravs dessutom tillstand fran Finansinspektionen. Denna upplaningsbegransning 
bar inte nagon motsvarighet varken i Solvens II-direktivet eller i Solvens II-forord- 
ningen.

For tjanstepensionsforetag ar situationen nagot annorlunda genom att upplaning 
enligt artikel 19.3 andra tjanstepensionsdirektivet arforbjudet, forutom att 
medlemsstaterna far tillata tjanstepensionsinstituten att for en begransad period ta 
upp vissa Ian som endast syftar till att tillgodose likviditetsbehov. Direktivets krav 
aterspeglas i lagen om tjanstepensionsforetag. Dock tillats enligt artikel 16.3 andra 
tjanstepensionsdirektivet upplaning, i det fall det avser sarskilt angivna instrument 
som far inga i kapitalbasen enligt angivna regler, vilket aven inkluderar forlagslane- 
kapital. Direktivets krav aterspeglas dels i lagen om tjanstepensionsforetag, dels i 
bestammelserna i 7 kap. I Finansinspektionens fdreskrifter (FFFS 2019:21) om 
tjanstepensionsforetag. Upplaningsfdrbudet I andra tjanstepensionsdirektivet kan 
saledes inte avse forlagslan.

Lagstiftningen, och hur bestammelsen har tillampats I praxis, innebar att fdrsak- 
ringsfdretag och tjanstepensionsforetag visserligen kan fa ta upp forlagslan for att 
rakna in i kapitalbasen men att det endast kan ske nar det fdreligger en faktisk och 
konkret risk for att kapitalbasen kommer att bli otillracklig.

Mot bakgrund av att forlagslan i saval fdrsakringsregleringen som tjanstepensions- 
regleringen utgdr en accepterad post i kapitalbasen ar det enligt var mening inte 
rimligt att Sverige har sa strikta regler kring mojligheten att ta upp sadana Ian. En 
annan beddmning gdrs t.ex. I Norge, Danmark och Finland som saknar en liknande 
upplaningsbegransning for forlagslan I forsakringsforetag. Men det galler aven for 
manga andra lander, exempelvis for Estland, Lettland och Litauen.

Uppldningsbegransningen1

Den svenska upplaningsbegransningen grundas ursprungligen pa fdrbudet mot 
fdrsakringsframmande rdrelse och har sagts innebara att upplaning inte far ske 
under sadana fdrutsattningar att det bedrivs tillstandspliktig bank- eller finansie- 
ringsverksamhet, t.ex. inlaning pa konton som ar tillgangliga med kort varsel eller 
upplaning for vidareutlaning till andra.

1 Vi begransar beskrivningen har till vad som ar relevant for fragan om mbjligheten att ta upp forlagslan 
for att rakna in I kapitalbasen, se framfor allt prop. 1998/99: 87, s. 260-265.
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En utgangspunkt har varit att upplaning inte far ha sadan karaktar eller omfattning 
att den riskerar forsakhngstagarnas skyddsintressen, A andra sidan har avsikten 
inte varit att stalla upp sadana begransningar att det hindrar en mera ordinar upp
laning som ar affarsmassigt befogad och foreniig med forsakringstagarnas 
intressen. Den generella stabilitetsprincipen innebar att aven upplaning maste vara 
anordnad sa att de krav som principen staller tillgodoses.

I forarbetena bar uttryckts att upplaning som sker endast for att oka placerings- 
tiilgangarna inte ar acceptabel och har har det tryckts pa att, aven om det kan 
tyckas vara i forsakringstagarnas intresse sa kan eventuella misstag vid placeringen 
eller oforutsedda handelser medfora allvarliga aterverkningar for forsakringstagarna 
om beloppen ar stora. Upplaningen far inte oka de finansiella riskerna i forsakrings- 
foretaget.

Nar det galler upptagande av forlagslan har det tagits upp som ett exempel nar det 
i vissa situationer kan vara aktuellt med mer an en ringa upplaning. Det galler om 
bolaget i ett uppbyggnadsskede- eller rekonstruktionslage som en del I en stdrre 
finansieringsplan behover ta upp Ian for att sakerstalla en fortsatt drift. Det sags i 
forarbetena att lagstiftningen inte generellt bor forhindra att en sadan upplaning 
kan ske genom utfardande av konvertibla skuldebrev eller andra former av Ian som 
kan forstarka kapitalbasen. Det ar emellertid viktigt att det sarskilt provas att en 
sadan upplaning ar godtagbar med hansyn till forsakringstagarnas skyddsintressen, 
t.ex. att det finns en vederhaftig finansieringsplan samt fdrsiktiga och realistiska 
prognoser om framtida intakter och kostnader.

Skal for att andra
Den svenska upplaningsbegransningen harfunnits i regleringen under mycket lang 
tid. Redan i remissvaret till utkast till lagradsremiss om genomforandet av Solvens
II i november 2015 satte vi ifraga om upplaningsbegransningen ar foreniig med 
Solvens II och att bestammelsen bdr upphavas eller atminstone anpassas till EU- 
reglerna om kapitalbas. Vi angav i remissvaret foljande,

"Av direktivet och den fdreslagna 7 kap. 3 § forsta stycket 2 ar det belt klart att 
forlagslan, under vissa forutsattningar, far inga i kapitalbasen utan att det stalls 
upp krav pa tillstand. I artikel 82 i EU-forordningen finns vidare begransningar for 
hur stor del av kapitalbasen som far utgoras av vissa poster, dar bland annat efter- 
stallda skulder ingar. Aven EIOPA anser att forhallandet mellan upplaningsbegrans- 
ningar och EU-regler som tillater efterstallda skulder i kapitalbasen ar motsagelse- 
fullt. I EIOPAs rad den 15 februari 2012 till kommissionen rorande oversynen av 
tjanstepensionsdirektivet (EIOPA-BOS-12/015) anges att "the relation between 
subordinated loans and the prohibition of borrowing is ambiguous. To resolve this 
ambiguity, the revision of the IORP Directive should make clear that subordinated 
loans are allowed, since they can provide additional security. This can be achieved 
either by explicitly amending the prohibition of borrowing that it does not include a 
prohibition of subordinated loans or by removing the prohibition of borrowing 
altogether". Detta uttalande avser visserligen tjanstepensionsinstitut men ofdrenlig- 
heten ar enligt Svensk Forsakring densamma.
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Det svenska nationella upplaningsforbudet har tillkommit i syfte att forhindra att 
forsakringsrorelse utvecklas till en allman finansiell affarsrorelse. Vad som far arises 
omfattas av upplaningsforbudet maste tolkas mot bakgrund av forandringar i 
forsakringsrorelselagen. Genom Solvens II bekraftas att forlagslan ar en veder- 
tagen form for att starka kapitalbasen i forsakringsrorelse, inte att likna med upp- 
laningsverksamhet i allman finansiell affarsrorelse. Om nuvarande 4 kap. 5 § 
behalls pa det satt som foreslagits kommer den svenska upplanlngsbegransningen 
forsamra svenska forsakringsforetags mojlighet att starka kapitalbasen, till skydd 
for forsakringstagarna, pa ett satt som inte kommer att galla for forsakringsforetag 
i andra EU-lander. En uppmjukning av upplanlngsbegransningen bor darfor goras."

Det vi anfdrde da ar alltjamt relevant. Vi kan ocksa konstatera att regeringen i 
propositionen vid genomfdrandet av andra tjanstepensionsdirektivet angav att det 
att tjanstepensionsfdretag farta upp forlagslan inte kan sagas sta i konflikt med de 
hansyn som ligger till grund for upplaningsforbudet. Ett skal till det angavs vara att 
de Ian som uppfyller direktivets krav for att fa inga i kapitalbasen maste bl.a. ha 
lang loptid och vara forenade med sarskilda efterstallningsvillkor (prop.
2018/19:158 s. 224).

Vid sidan av att regleringen ar inkonsekvent sa bor en lagandring ske aven av 
praktiska skal. Med den hittillsvarande tillampningen maste ett foretag vanta till 
dess den finansiella situationen borjar bli problematisk, da det fdreligger en faktisk 
och konkret risk for att kapitalbasen kommer att bli otillracklig, for att starka 
kapitalbasen med forlagslan. Det medfor tva problem. En finansiar kan forvantas 
krava en hdgre ranta i ett sadant lage, vilket kan vara till nackdel for forsakrings
tagarna. Det allmanna finansiella laget kan ocksa vara ofdrdelaktigt.

Svensk Forsakring menar att det ar battre att kunna oka kapitalbasen i ett lage nar 
det inte foreligger problem for foretaget. Det maste ocksa kunna ske aven om det 
enda syftet med upplaningen ar att starka kapitalbasen och att det kapital som 
tillfors saledes inte direkt avses att anvandas i forsakringsrorelsen pa annat sarskilt 
avsett satt.

De radande upplaningsbegransningarna paverkar sammansattningen av kapital
basen i svenska foretag och darmed finansieringskostnaden. Narliggande lander har 
inte motsvarande begransningar vilket negativt kan paverka den svenska 
foretagens mojligheter att konkurrera med foretag fran andra lander.

Forlagslan ar ett vanligt fdrekommande kapitalinstrument i ovriga Europa som 
fungerar val. Om man binder mojligheten att lana upp med forlagslan till att det 
endast kan fa ske om det okar kapitalbasen sa ges en begransning av upplaningen 
till de gallande maximigranserna for hur stor del forlagslan som raknas in i kapital
basen. For att upplaningen ska kunna oka kapitalbasen kravs dessutom att den 
uppfyller kraven i Solvens II-forordningen respektive i tjanstepensionsregleringen, 
dvs bland annat att den ska vara efterstalld forsakringstagarnas fordran pa forsak- 
ringsforetaget.

4(6)



Svensk Forsakrlng

Forslag till lagandring
Svensk Forsakring foreslar att 4 kap. 6 § forsakringsrorelselagen andras enligt 
nedan.

Nuvarande lydelse Forslagen lydelse

6 § Ett forsakringsforetag far ta upp 
eller ta over Ian (upplaning) bara om 
det gors for att effektivisera 
kapitalforvaltningen eller om det i 
ovrigt ar motiverat av 
forsakringsrorelsen.

Utover forsta stycket kravs att den 
samlade upplaningen ar av ringa 
betydelse med hansyn till rorelsens 
omfattning och kapitalbasens storlek.

Om det finns sarskilda skal, far 
Finansinspektionen i ett enskilt fall 
besluta om undantag fran kravet pa att 
upplaningen ska vara av ringa 
betydelse.

6 § Ett forsakringsforetag far ta upp 
eller ta over Ian (upplaning) bara om 
det gors for att effektivisera 
kapitalforvaltningen eller om det I 
ovrigt ar motiverat av 
forsakringsrorelsen.

Utover forsta stycket kravs att den 
samlade upplaningen ar av ringa 
betydelse med hansyn till rorelsens 
omfattning och kapitalbasens storlek.

Om det finns sarskilda skal, far 
Finansinspektionen i ett enskilt fall 
besluta om undantag fran kravet pa att 
upplaningen ska vara av ringa 
betydelse.

Oavsett vad som anges i forsta till 
tredje styckena f3r ett 
forsakringsforetag ta upp eller ta over 
l§n som ar efterstallda 
forsakringstagarnas fordringar 
(forlagslSn) for att oka kapitalbasen.

Svensk Forsakring foreslar dessutom att 4 kap. 7 § lagen om tjanstepensions- 
foretag andras enligt nedan.

Nuvarande lydelse Fdreslagen lydelse

Ett tjanstepensionsforetag far ta upp 
eller ta over Ian (upplaning) bara om 
det gors for att tillgodose tillfalliga 
likviditetsbehov eller for att uppfylla 
kraven p§ en tillracklig kapitalbas I 7 
kap.

Utover forsta stycket kravs att den 
samlade upplaningen ar av ringa 
betydelse med hansyn till

Ett tjanstepensionsforetag far ta upp 
eller ta over Ian (upplaning) bara om 
det gors for att tillgodose tillfalliga 
likviditetsbehov.

Utover forsta stycket kravs att den 
samlade upplaningen ar av ringa 
betydelse med hansyn till 
verksamhetens omfattning och 
kapitalbasens storlek.
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verksamhetens omfattning och 
kapitalbasens storlek.

Om det finns sarskilda skal, far 
Finansinspektionen i ett enskilt fall 
besluta om undantag fran kravet pa att 
upplaningen ska vara av ringa 
betydelse.

Om det finns sarskilda skal, far 
Finansinspektionen i ett enskilt fall 
besluta om undantag fran kravet pa att 
upplaningen ska vara av ringa 
betydelse.

Oavsett vad som anges i forsta till 
tredje styckena f3r ett 
tjanstepensionsforetag ta upp eller ta 
over I3n som ar efterstallda 
forsakringstagarnas fordringar 
(forlagslSn) for att oka kapitalbasen.

Svensk Forsakring

Johan Lundstrom
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