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Abstract 
Banks have become more cautious in their lending against commercial property. This is a 
trend that is expected to increase due to new norms, but above all regulations in banking. This 
has forced many real estate companies to gain financing through the capital markets, which 
have not been available for small real estate companies with the interest to obtain additional 
financing, which would mean exceeding the limit on leverage. Buying bonds items for less 
than value of SEK 1 million for individuals has not existed before. This year has a new 
trading platform, Aktietorget, started. It is a trading platform for bond trading, called 
Räntetorget. It allows financing a segment that contains small companies that could borrow 
about 10 to 150 million and who also are willing to spread the funding towards many 
investors. I have been commissioned from Aktietorget to contact relevant properties and see 
how the interest looks for this type of solution, and if possible, that any of these dialogues 
lead to future business with Aktietorget. The core of this analysis will therefore be based on 
how the interest of Räntetorget will affect funding for the Swedish property and how demand 
looks of both the buyer and the issuer. I would also note that the interest for Räntetorget is 
also available for companies in other branches, but my work will only affect commercial real 
estate. 
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Sammanfattning 
Bankerna har på senare tid blivit allt mer återhållsamma i sin utlåning riktat mot kommersiella 
fastigheter. Detta är en utveckling som förväntas att öka i takt med alla nya normer men 
framförallt regleringar inom bankväsendet. Detta har tvingat många fastighetsbolag att erhålla 
finansiering genom kapitalmarknader vilket inte har funnits för mindre fastighetsbolag med 
intresset att få ytterligare finansiering vilket skulle innebära en överskridning av maxgränsen 
på belåningsgraden. Att köpa obligationsposter för mindre än nominellt 1 miljon kronor för 
privatpersoner har inte funnits tidigare. I år så har handelsplattsformen Aktietorget startat en 
handelsplattform för obligationshandel vid namn Räntetorget. Här möjliggör man finansiering 
till ett segment som innehåller mindre bolag som kan tänkas låna ca 10-150 miljoner och som 
dessutom kan tänka sig att sprida finansieringen hos många. Jag har fått uppdraget ifrån 
Aktietorget att ta kontakt med relevanta fastighetsbolag och se hur intresset ser ut för denna 
typ av lösning, och om möjligt, även att någon av dessa dialoger leder till en framtida affär 
med Aktietorget. Kärnan i denna uppsats kommer därför grunda sig i hur Räntetorget kommer 
att påverka finansieringen till de svenska fastighetsbolagen samt hur efterfrågan ser ut hos 
både köpare och emittent. Jag vill även anmärka att Räntetorget även finns tillgängligt för 
bolag inom andra branscher, men mitt arbete kommer endast att beröra kommersiella 
fastighetsbolag. 
 
 



Keyvan Houshmand, 900131-3478 2013 
 

 
4  

 

 
 

Förord 
Jag vill inleda med att tacka min handläggare Björn Berggren som har hjälpt mig med tydliga 
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Jag vill även passa på att tacka Peter Gönczi, VD för aktietorget och hans kollega Viktor 
Hemgren som har varit mina kontaktpersoner på Aktietorget. Det var även de som kom med 
förslaget att analyser räntetorget. Dessa personer har också vid flertal tillfällen hjälpt mig med 
att besvara specifika frågor som uppkommit vid mina intervjuer med olika personer och 
bolag. 
 
Jag vill även tacka min vän Charlie Söderberg som hjälpt mig att komma i kontakt med de 
olika personerna på fastighetsbolagen som har varit passande för min studie. Jag hade till en 
början svårt att få kontakt med rätt bolag då mycket information som jag tog fram med hjälp 
av Retriever samt UC blev missvisande då många fastighetsbolag gjort avskrivningarna på 
deras fastigheter. 
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1.1 Bakgrund  
 
Sverige har idag ur ett globalt perspektiv en jämförelsevis liten och outvecklad 
kapitalmarknad med en mycket låg likviditet inom fastighetsfinansiering för mindre 
obligationer. Den svenska kapitalmarknaden utnyttjas i första hand som en finansieringskälla 
av ett fåtal stora företag. Detta har hållit Sverige tillbaka i utvecklingen i fråga om en väl 
fungerande kapitalmarknad. Detta har i sin tur bidragit till att Sverige fram tills idag främst ett 
bankinriktat finansiellt system där banksystemet tillhandahåller medel för investeringar. 
Däremot visar marknaden indikationer på att detta beteende inom systemet är på väg att 
ändras vilket det redan till viss del gjort. 
 
Det har också uppstått nya regleringar som har, och kommer allt mer, göra stora avtryck på 
det finansiella systemet. Dessa regleringar har gjorts på grund av följderna av senaste 
finanskrisen samt eurokrisen som i sin tur har lett till en storm av förslag och utredningar om 
nya regler för att förhindra framtida bankkonkurser. Den mest bemärkta lagändringen är 
uppgraderingen ifrån Basel II till Basel III. Detta uppstod efter att den finansiella krisen 
tydligt visade att Basel II inte var heltäckande i fråga om riskerna i banksystemet. 
Föreskrifterna kommer succesivt att införas och införandet har börjat redan i år. Detta 
kommer leda till att både likviditetsbehov och kvalitén på bankernas kapital ökar. Det här ska 
medföra att bankerna ska bli mer motståndskraftiga mot finansiell turbulens. Dessa nya regler 
kommer oundvikligen att höja priset på bankernas lån samt minska tillgången på 
finansieringen via banker. Ytterligare påföljder kommer att fördjupas mer om i studien 
(Riksbanken, 2013). 
 
Fastighetsbolag ur ett globalt perspektiv finansieras genom de finansiella marknaderna genom 
olika typer av aktörer, såsom företag men även privata investerare med överskottskapital. De 
flesta företag finansierar sig genom kapitalmarknaden, och i så fall av en utvecklad och väl 
fungerande kapitalmarknad. Grundtanken med Räntetorget är att presentera ett liknande 
system i Sverige där kapitalanskaffningen ska göras genom en kapitalmarknad vilket man har 
börjat se ett behov av de senaste åren. (Gönczi, Aktietorget, 2013) 
 
Handel med företagsobligationer är idag en outvecklad marknad i Sverige, för dessa typer av 
emissioner där det finns ett oligopol bland storbankerna för de största företagens obligationer. 
Det handlar ofta om volymer på flera hundra miljoner kronor till flera miljarder. Men det 
finns också de bolag som är mindre, som gör vinster och kan betala sina räntor. De som skulle 
kunna tänkas låna 20-150 miljoner eller mer och dessutom kan tänka sig att sprida detta till 
många investerare istället. De flesta fastighetsbolag som emitterar obligationer idag är stora 
fastighetsbolag såsom Vasakronan, Klövern, Wallenstam etc. Efterfrågan av denna typ av 
handel har ökat markant på senare år, samtidigt som svenska banker generellt har varit och 
blir allt mer ovilliga att finansiera kommersiella fastigheter. Tanken med Räntetorget är att 
finansieringsmöjligheter för mindre bolag som inte behöver flera hundra miljoner 
förhoppningsvis blir till. Idag finns ingen marknad för obligationer med handelsposter mindre 
än nominellt 1 miljoner kronor. I sådana fall är räntefonder det enda placeringsalternativet. 
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Många investerare är intresserade av att köpa ränteobligationer med ett högre risktagande, 
speciellt i en situation som vi står i idag, där statslåneräntorna är fortsatt låga och 
aktiemarknaden är mer volatil i följd av den senaste finanskrisen och problemen i eurozonen 
(Gönczi, Aktietorget, 2013). 
 
De investerare som Räntetorget främst vänder sig till är icke-professionella investerare. Det 
som definierar en icke-professionell investerare är att de har ett begränsat kapital att investera 
med ett historiskt sätt ”litet” intresse och en i allmänhet otillräcklig kunskap om investeringar. 
I vissa fall definieras denna kategori som ”allmänna sparare”. Det finns även något som kallas 
för ”icke-professionella kunder”, men det är endast en kundkategorisering som görs för 
eventuellt skydd mot kundens investeringar vilket lätt kan förväxlas med icke-professionella 
investerare vilket inte har något med varandra att göra. 
 
Handel med företagsobligationer på Räntetorget går till på samma sätt som när man gör en 
aktielistning men i detta fall är det ett bolags obligationer som handlas istället för aktier. 
Kapitalanskaffningen görs på liknande sätt som vid en nyemission då man vänder sig till 
allmänheten och ber om pengar, men i det här fallet blir investerarna långivare. På samma sätt 
som en marknadsplats för aktier fungerar Räntetorget som en andrahandsmarknad, där ägarna 
av obligationerna kan sälja sina innehav under obligationens löptid. 
 
Marknaden kan delas in i två delar, primär och sekundärmarknaden. Den svenska 
sekundärmarknaden för företagsobligationer har saknat en aktiv och väl fungerande 
andrahandsmarknad. Efter undersökningar av den svenska marknaden för företagsobligationer 
så har man kommit fram till att det är en alldeles för låg likviditet vilket hindrar den svenska 
marknaden för företagsobligationer enligt marknadsaktörerna. De svenska investerarnas 
intresse för företagsobligationer har också varit låg i sett till ett historiskt perspektiv, som 
dessutom har begränsat likviditeten. Idag är större delen av finansieringen för svenska företag 
genom banklån, praktiskt taget är detta den enda källan till finansiering för små och 
medelstora fastighetsbolag. Gammalt och välkänt för svenska banklån har varit att det är 
lättillgängligt samt attraktivt prissatt i förhållande till alternativa källor vilket kan vara 
grunddilemmat till varför svenska företag efterfrågar lån via kapitalmarknaden till en större 
grad. Idag är de stora emittenterna av svenska obligationer regeringen, 
fastighetsutlåningsinstitutet samt stora och väletablerade företag som dominerar den svenska 
marknaden för företagsobligationer. 
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1.2 Frågeställningar & syfte 
 
Syftet med detta arbete är att beskriva företeelsen, för- och nackdelarna samt begräsningarna 
av Räntetorget. Detta har jag gjort genom att skapa tre frågeställningar, varav alla tre ämnen 
är väldigt breda och heltäckande som kommer att brytas ned i flera mindre frågeställningar 
och därefter diskuteras utförligt i min studie. 
  
 

1. Hur ser den nuvarande situationen för obligationsmarknadsfinansiering ut?  
Vilka olika finansieringsalternativ finns och vilka är de stora skillnaderna mellan 
alternativen? 

 
2. Vilka för- och nackdelar finns för fastighetsföretag/ investerare att emittera 

obligationer på räntetorget?  
Hur ser efterfrågan ut hos både emittent och köpare i dagsläget och hur påverkas 
efterfråga och utbud vid andra räntelägen?  
 

3. Vad är Aktietorgets mål med att införa Räntetorget? 
 

1.3 Begränsningar 
 
Huvudfokus i denna uppsats handlar främst om Räntetorgets inverkan på fastighetsbolagen. 
Forskningen i arbetet är begränsad till endast Sverige och svenska fastighetsbolag och 
svenska kapitalmarknaden. Huvudfokuset kommer att koncentrera sig på obligationer utgivna 
av fastighetsbolag på just Räntetorget samt alternativa finansieringskällor kommer att 
diskuteras. Alternativen kommer att innebära olika typer av banklån, obligationer samt 
preferensaktier. En stor del av arbetet kommer också innefatta efterfrågan av Räntetorget hos 
både fastighetsbolagen, men framförallt investerarna.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
 
Projektet har under arbetets gång ändrats efter en del svårigheter med den information som 
har fåtts fram. Därför har arbetet främst genomförts genom intervjuer med yrkesmän inom 
branschen samt insamling av uppgifter från Aktietorget, banker, fondbolag, riksbanken samt 
andra aktuella företag. Målet var egentligen att hitta ett specifikt fastighetsbolag som fann ett 
så pass stort intresse av Räntetorget att det skulle leda till en marknadsnotering som i sin tur 
skulle leda till obligationshandel där arbetet skulle bestå av en processanalys. 
Metodreferensen och anledningen till detta val av arbetssätt grundade sig i en direktion från 
uppdragsgivaren, Aktietorget, där uppdraget grundade sig i att ”sälja in”/ presentera 
Räntetorget för eventuella kunder. I och med detta sågs en möjlighet att dels uppfylla 
Aktietorgets krav och mål samtidigt som studien skulle få en stark återspegling av det 
framförda arbetet. I ett tidigt skede insågs sannolikheten för att detta inte skulle inträffa då 
processen för detta är ett väldigt långdraget scenario, vilket inte infann sig i tidsplanen för 
detta arbete. Därav vinklades analysen till en typ av marknadsundersökning och på så vis se 
efterfrågan på marknaden och utifrån responsen ifrån bolagen, bilda en egen uppfattning om 
hur detta kan påverka marknaden. En utredning har gjorts över förutsättningarna för 
fastighetsbolagen att låna via kapitalmarknaderna och vilka konsekvenser eller fördelar detta 
skulle få för fastighetsbolag beroende på deras riskegenskaper. Några exempel på risker kan 
vara hög belåning av illikvida tillgångar, ränterisk, refinansieringsrisk.  

2.2 Datainsamling 
 
För insamling av data så har programmet Retriever använts. I programmet så har en insamling 
av alla kommersiella fastighetsbolag gjorts, som därefter har sorterats genom olika nyckeltal 
och använts som sökbegrepp. Nyckeltalen har diskuterats tillsammans med Aktietorget då de 
endast sökte efter en viss andel av kommersiella fastighetsbolag. Nyckeltalen bestod av en 
maxgräns på soliditet på 55 % samt att summan av eget kapital och skulder inte fick överstiga 
700 miljoner. Efter att listan granskats (ca 800 bolag) uppkom informationen till att 
majoriteten av dessa bolag hade gjort större avskrivningar vilket resulterade i att nyckeltalen, 
som dessutom var väldigt avgörande för studien, blev missvisande. Av denna anledning består 
datainsamlingen primärt av data som har gjorts genom kvalitativa intervjuer som baserats på 
intervjuer med åtta olika personer varav två av dessa har varit involverade inom projektet från 
Aktietorget, fyra andra som representerat fyra olika fastighetsbolag och de två sista 
personerna arbetar på PWC och SEB inom obligation och fastighetsfrågor. Dessa intervjuer 
har baserats på längre dialoger som har varit strukturerade med olika typer av frågor som 
sammanställts tillsammans med Aktietorget. Nackdelen med detta sätt att samla in fakta är att 
”marknadsundersökningarna” har blivit väldigt vinklade då endast dialog med fyra olika 
bolag har förekommit. Däremot så har intervjuerna varit så pass omfattande att de kan anses 
vara tillräcklig för studien. Sekundärdata som har använts bygger på allmänt tillgänglig data 
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från olika hemsidor där uppgifter om årsredovisningar och prospekt har presenterats. Vid 
behov har även The New York Times använts, men i stor utsträckning så har de svenska 
källorna räckt. 

2.3 Intervjumaterial 
 
Som tidigare presenterats har intervjuer gjorts med yrkesmän inom branschen. Intervjuerna 
har haft olika inriktningar då personerna har haft olika kompetenser inom olika arbetsområde 
där målet varit att återspegla den maximala utbredningen av relevant information för studien. 
Kontakt har tagits med fyra olika fastighetsbolag där bolagen kommit olika långt inom deras 
verksamheter. Vid upprepande tillfällen har intervjuer med Aktietorget hållits. Utöver detta så 
har intervjuer gjorts med personer som arbetar inom revision och finansiering med specifikt 
obligationer samt fastigheter. På allmän begäran har jag valt att anonymisera hela mitt 
intervjumaterial förutom de personer som arbetar inom Aktietorget 
 
 

• Viktor Hermansson, Marknadsaktör på Aktietorget och Peter Gönzsi, VD för 
Aktietorget. 

• Petter Rev på PWC, fastighetsavdelningen inom Corporate Finance  
• Carl Bonde på SEB, obligationsavdelningen för High Yield och konvertibler. 
• EH AB, kontaktpersonen Erik Hellström som också är ägaren i bolaget. Företaget 

omsätter idag ca 8 miljoner kronor med ett marknadsvärde på 70 miljoner kronor och 
en belåning på ca 40 miljoner kronor.  

• KAB AB där kontaktperson är en av delägarna, Lars Nyström. KAB AB omsätter 
idag ca 11 miljoner kronor och har ett marknadsvärde på 130 miljoner kronor med en 
belåning på 25 miljoner kronor.  

• Sverige Fastigheter där kontaktperson också är ägaren, Gabriel Meijer. Bolaget 
omsätter runt 7 miljoner kronor och har ett totalt marknadsvärde på 80 miljoner 
kronor med en belåning på ca 35 miljoner kronor. 

• Grunden AB är ett nystartat bolag som ännu inte har börjat bedrivandet av 
fastighetsförvaltning. Bolagets tanke är att inom en snar framtid förvärva sin första 
fastighet och påbörja företagsaffären. Kontaktpersonen, Peter Nyström, är en god vän 
till mig som är delägare i bolaget.  
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3. Finansiella teorier 

3.1 Analys av finansiella teorin och kapitalstrukturen 
 
Strukturen av finansieringskällor som ett företag finansierar sin verksamhet genom hänvisar 
till bolagets användning av externa lång-och kortfristiga skulder, liksom dess användning av 
interna skulder, aktiekapital och föredragna aktier. Det finns flera olika typer av risker som 
skildrar olika typer av egenskaper i ett företag. Vid en analys av kapitalstrukturen i ett företag 
är hävstång en uppgift om företagets totala nivå av riskexponering. Ju större andel av 
investering som är finansierad av olika typer av lån, desto större hävstång (risk) tar bolaget i 
fråga. Emellertid skildrar detta inte den hela bilden av ett företags risktagande, eftersom olika 
typer av skulder bär olika typer av egenskaper. Företagets övergripande kassaflöde och dess 
riskexponering är några andra faktorer som påverkar den totala risknivån för organisationen. 
Den mängd olika finansieringsmöjligheterna för företagen skapar ett stort behov av 
övervägande av alternativ, eftersom egenskaperna skiljer sig avsevärt. (Nationalencyklopedin, 
(c)2013) 

3.2 Risk kontra avkastning 

En teori om risk gentemot avkastning uppfylls på absolut bästa sätt genom att diversifiera sina 
risker i portföljen. Detta gäller portföljer som innefattar obligationer såväl som aktier. Att 
placera i en enskild obligation eller en aktie kan leda till en god avkastning, men gentemot 
risken så anses det inte som en lika bra investering som en väldiversifierad portfölj. En 
obligationsfond, i det här fallet, SEB företagsobligationsfond Flexibel SEK som sammansätter 
sitt innehav som grundas på företagsanalyser och marknadsanalyser placerar normalt i cirka 
70-100 olika emittenter. (SEB, 2013) 

3.3 Risker 
 
Det finns flera olika typer av risker beroende på vilken av dessa finansieringsmöjligheter man 
väljer. Generellt sett för fastighetsfinansiering, oavsett vilken storlek det är på bolaget, så 
finns det många risker med fastighetsfinansiering, vissa mer kritiska. Några generella risker 
som specifikt är kritiska för fastighetsbolagen är refinansieringsrisk, kreditrisk, marknadsrisk, 
likviditetsrisk och ränterisk. Det finns olika sätt för att på bästa sätt förbereda och förebygga 
dessa typer av risker, såsom hedging och användning av derivatinstrument. Ingen större 
fördjupning av de olika typerna av derivat kommer att ske i denna studie då det inte anses som 
väsentligt för den inriktningen för de bolag som tillämpas av forskningen.   
 
Riskhantering i samband med val av finansiering är en central fråga för fastighetsföretag. En 
av de vanligaste och kanske allvarligaste risker som kan uppstå vid lånefinansiering för 
fastigheter med höga belåningsgrader är ränterisken. Efter intervju med Petter Rev på PWC 
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förklarade han att ränteswappar är en av de finansiella derivat som oftast används för att 
hantera denna typ av risk. Detta ger företagen möjligheten att dra nytta av kortfristig 
upplåning, samtidigt som ränterisken elimineras som då är förknippad med denna typ av 
upplåning. 
 
Fastigheter är också allmänt kända för att vara illikvida och långsiktiga till sin natur, därmed 
skapas avsevärda risker för ägaren när lånen går mot förfall. Fastighetsbolag antar därför 
strategier som syftar till att minimera dessa risker genom att inleda refinansieringsprocesser i 
ett tidigt skede. (Berk, J. and De Marza, P. (2011)) 

3.3.1 Ränterisk 
Ränterisk är ett mått som uttrycker risken för räntekänslighet eller kursförändringar uttryckt 
som den procentuella förändring av värdet på en form av räntebunden investering eller lån 
som sker då statens marknadsräntor förändras. En betydande faktor som påverkar ränterisken 
är räntebindningstiden. Ju längre bindningstiden är, desto räntekänsligare blir man. Från en 
obligationsköpares perspektiv är ränterisk risken för värdeförändringar på 
obligationsmarknaden, på grund av förändringar i räntenivån som orsakas av det omvända 
förhållandet mellan räntesatsnivåer och priser på obligationer. (Swedbank, 2013)  

3.3.2 Kreditrisk 
Kreditrisk är risken för låntagaren att inte kunna betala räntor och amorteringar som förväntat 
och tvärtom för långivare då kreditrisk är att inte kunna ta emot betalningar och amorteringar 
som förväntat. Denna risk är starkt kopplad med investerarens förväntade avkastning då 
kreditförluster medför till att understiga den förväntade avkastningen. (Swedbank, (a)2013) 

3.3.3 Marknadsrisk 
Marknadsrisk är en risk som följer med oavsett vilken bransch man än befinner sig i. Denna 
typ av risk är kopplad till förändringar i värde på grund av marknadspriser då marknadens 
volatilitet skiljer sig från deras uppskattade värden. (Swedbank, (b)2013) 

3.3.4 Refinansieringsrisk  
Refinansieringsrisk är risken att en låntagare inte kan refinansiera befintliga skulder. Detta 
kan uppstå vid ett tillfälle där marknaden är besvärlig för stunden och bankerna är ovilliga att 
samarbeta till samma nivå som tidigare.  (Nationalencyklopedin, 2013 (b)) 

3.3.5 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är den typ av risk som avser risken att inte kunna sälja en tillgång till dess 
verkliga värde på grund av låg likviditet på marknaden. Detta är den risk som anses ha störst 
sannolikhet att inträffa bland dessa typer av emissioner där handeln inte sker under en daglig 
ordning på grund av det ännu ”låga” intresset. (Swedbank, (c)2013) 
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3.4 Finansieringsmöjligheter 
 
Det finns, som tidigare diskuterats, flera olika typer av finansieringsmöjligheter och utifrån 
intervjuer så har vissa finansieringsalternativ föredragits mer än andra. Det finna flera 
alternativ av finansiering än de som diskuteras i avhandlingen. Inriktningen är främst emot 
företagsobligationer och preferensaktier då det har varit mest relevant för studien. 

3.4.1 Företagsobligationer 
 
Företagsobligationer är skuldebrev med en löptid, normalt längre än två år som ger 
innehavaren en avkastning motsvarande ränta vilket kallas för kuponger. I Sverige är detta 
den vanligaste typen av obligation. Arrangemanget är kupongbetalningar en gång per år med 
en slutlig betalning av hela beloppet vid löptid. Utöver detta finns också obligationer utan 
kupongränta under löptiden, så kallade nollkupongobligationer. Obligationspriser är omvänt 
relaterade till räntor, vilket innebär att när räntorna stiger på marknaden så faller priserna på 
obligationer. Detta sker eftersom stigande räntor skulle leda till att alternativa investeringar 
ger en högre avkastning och därmed sjunker också efterfrågan på obligationer och därefter 
trycks priset på obligationer nedåt. (Nationalencyklopedin 2013 (b)) 

3.4.2 Preferensaktier 
 
Dessa typer av aktier har en högre fordran på företags tillgångar än stamaktier. Den kan 
beskrivas som en blandning mellan stamaktier och obligationer då det finns delar av båda. Det 
ger kapital i den mening att en investerare köper en aktie och deltar i utvecklingen, ibland 
begränsat, men preferensaktier erbjuder också en skuld i den mån att det betalar en fast 
utdelning (kupong), som har förtur över stamaktiernas utdelning. (Swedbank, (d)2013) 
 
Räntetak ger dig möjligheten att köpa en typ av garanti som är utformad på så vis att man blir 
skyddad mot räntehöjningar.  Det kan ses som försäkring mot ränterisk att köparen betalar en 
premie för att inte stiga över en specifik räntesats på en rörlig ränta. (Nordea, 2013) 

3.5 Regelverk 
 
Efter alla finanskriser uppstår det nya regelverk som ska anpassas och hantera de ”nya” 
problemen. I följd av finanskrisen 2007 så har därför ett nytt regelverk implementerats då det 
har skett en uppgradering av Basel II till Basel III. Ett annat viktigt regelverk som har 
implementerats men inte kommer diskuteras i arbetet är Solvens II. 
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3.5.1 Basel III 
 
I samband med Basel III så har kapitalkravet ökat i jämförelse emot Basel II. Utöver detta så 
är även bankerna tvingade att ha ett minimum primärt kapital på 3 % av de totala tillgångarna. 
I samband med Basel III så har det uppkommit två nya likviditetsregler 
”Likviditetstäckningskvoten” och ”Net Stabile Funding Ratio” Likviditetsräckningsgraden 
förutsätter att bankerna ska ha en likviditetsbuffert. Net stable funding ratio säger att 
bankernas stabila finansiering bör vara större än deras behov av sådan finansiering. Reglerna 
anger hur många procent av de olika tillgångarna som behöver stabil finansiering. Exempelvis 
kontanter behöver inte någon finansiering, men utlåning till andra kreditinstitut med löptid på 
med än ett år måste vara helt täckt med stabil finansiering. På grund av dessa nya regleringar 
så verkar det som om att det inte kommer att uppmuntra större investeringar till företagen i 
form av bankfinansiering, vilket kan öppna upp möjligheter för företagsobligationer på en 
andrahandsmarknad. (Riksbanken, 2013) 

3.6 Typer av företagsobligationer 
 
Tidigare har innebörden av företagsobligationer beskrivits, men ingen fördjupelse i de olika 
typerna har diskuterats. I den här rubriken diskuteras de mer väsentliga typerna av 
företagsobligationer för min studie. 

3.6.1 Obligationslån med fast ränta 
 
Obligationer med fast ränta är en typ av obligation som betalar en konstant avkastning fram 
till förfallodagen. Dessa typer av obligationer låser investerarnas avkastning på en konstant 
nivå. Denna typ av obligation är som förmånligast för investeraren när räntorna på marknaden 
är låga alternativt fallande. (Swedbank, (f)2013) 

3.6.2 High Yield 
 
Detta är den typen av obligation som kommer diskuteras mest i studien då det anses som mest 
relevant för de bolagen som tillämpas i arbetet. High-Yield bond är en engelsk översättning av 
”högavkastade obligationer”. ”Junk bond” är en engelsk synonym av High-Yield. High-Yield 
avser företagsobligationer som ger en högre avkastning på grund av dess högre 
riskegenskaper. High-Yield obligationer är en källa till finansiering för yngre företag och 
företag med svagare balansräkning, samt att det är en attraktiv investeringskategori som 
erbjuder möjlighet till högre avkastning och risk till investerare. (Investopedia, 2013) 
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4. Empiri 

4.1 Intervjuresultat 
 
Informationen ifrån intervjuer är främst grunden till studiens empiri. En anmärkning bör göras 
att intervjuerna har gjorts med banker, konsulter och fastighetsbolag varav alla personer som 
har intervjuats innehar således expertis inom detta ämnesområde. 

4.1.1 Marknadsöversikt 
 
Lånefinansiering utöver banklån är fortfarande en mycket liten del av den svenska 
fastighetssektorn. Detta är något som nämnts av de flesta respondenterna, att behovet av andra 
finansieringskällor än banklån inte har funnits historiskt, eftersom banklån förhållandevis var, 
och ännu är, prisvärda och lättillgängliga. Däremot i samband med nya regleringar som Basel 
III som ställs mot finansiär (bank) samt en sjunkande maxgräns på belåningsgraden på 
fastigheter så efterfrågas nu nya finansieringskällor. 
 
Detta har också en stark koppling till nuvarande intresse för företagsobligationer som ökat 
under senare år, som dessutom nämnts av flera respondenter, att senaste tidens prisökningar 
på banklån på grund av ökade kostnader för bankernas finansiering lett till ökat intresse för 
företagsobligationer.  
 
En annan huvudsaklig anledning till varför investerarnas intresse för företagsobligationer har 
ökat beror på att bankernas Debt Capital Markets divisioner bidrar till allt mindre affärer från 
kunder som traditionellt har gett huvuddelen av inkomsten. Stora företag som H&M har nu 
stora nettokassatillgångar, i motsats till stor skuld som de hade för ett par år sedan, och deras 
upplåningsbehov har därför minskat. Detta motiverar därför bankerna att inrikta sig mot 
mindre företag som kunder i kapitalmarknaden, därefter ökar också tillgången till den svenska 
marknaden för företagsobligationer. Sedan tills för ett par år sedan var stora multinationella 
företag praktiskt taget de enda svenska emittenter på marknaden. (Rev, PWC, 2013) 
 
Det finns idag två typer av obligationer, säkerställda obligationer och icke säkerställda 
obligationer. Säkerställda obligationer gör det möjligt för företagsobligationer att omfatta 
större delen av fastighetsbolagens totala skuld, i motsats till icke säkerställda obligationer som 
medför en högre risk och högre förväntad avkastning. Icke säkerställda obligationer är en 
begränsande faktor för obligationsmarknadenstillväxten, eftersom sådana obligationer inte 
kan omfatta någon signifikant större andel av skulden bland fastighetsbolagen som har 
emitterat obligationer på grund av deras pris. 
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4.2 Räntetorget 
 
Tanken med Räntetorget, enligt Aktietorget, är att de vill ”fylla den tomma länken”. 
Grundtanken är att ge finansieringsmöjligheter för mindre bolag som inte är i behov av 
hundratals miljoner. För dessa typer av bolag finns det ingen direkt marknad för obligationer 
med handelsposter mindre än nominellt en miljon kronor. Detta medför i sin tur att många 
investerare försvinner och i sådana fall är räntefonder det enda placeringsalternativet. Många 
investerare är intresserade av att köpa ränteobligationer med ett högre risktagande, i en 
situation då statslåneräntorna är fortsatt låga. Ur ett 3 årigt perspektiv så har räntefonder 
generellt haft en väldigt positiv utveckling. Dessutom mot en bakgrund av nya regleringar på 
banklån har marknaden för företagsobligationer blivit ett allt mer intressant alternativ.  USA 
exempelvis, har en marknad som bygger på att företag lånar genom kapitalmarknaderna som 
en gemensam och ett fungerande alternativ till banklån. Dock grundar sig denna fakta om 
USA inte på obligationer och bolag för denna typ av storlek. Om finansieringen i den svenska 
kapitalmarknaden ökar ytterligare, skulle det innebära en partiell förändring i den svenska 
finansiella sektorn, som betraktas som ett gott exempel på en bankorienterad ekonomi.  
      

SEB HighYield SEK – Lux          3 år 36,16 % 
Öhman företagsobligationsfond 3år     23,56 % 
Nordea Stratega Ränta           3år 17,78 % 
 
(Avanza, 2013) 
 
SEB HighYield SEK – Lux 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

(SEB, 2013(a)) 
 
 
På grund av dessa jämförelsevis goda utvecklingar så har investerare generellt uppfattat 
företagsobligationsfonder som en allt mer attraktiv investering jämfört med andra 
tillgångsslag. Investerare, icke-professionella sådana, har även fått en bättre förståelse för 
marknaden i samband med den rådande oron. En annan anledning till varför investerarnas 
intresse har ökat   
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 beror på att aktiemarknadens volatilitet det senaste årtionde har ökat. I takt med att de 
svenska statsobligationerna erbjuder en historiskt låg avkastning så växer företagsobligationer 
fram som ett allt mer attraktivare investeringsalternativ då det erbjuder en stabil och 
jämförelsevis hög avkastning.  
 
OMXs 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (Avanza, 2013(a)) 
 
Om man ser till handeln på de obligationer som Räntetorget redan har noterat är omsättningen 
väldigt låg. Deras förhoppning, och tro, är att det kommer ändras markant i framtiden. Det är 
fortfarande en ny marknad för ”småsparare” och i dagsläget kan det vara lite krångligt menar 
de att lägga en order då man behöver ringa en mäklare för orderläggning. Flera medlemmar 
arbetar på att lösa så att man även kan handla obligationer som privatperson över internet.  
 
Angående pant (säkerställd & icke säkerställd obligation), har Räntetorget inga krav på 
säkerhet i obligationerna till bolag som vill emittera men välkomnar det självklart. Däremot 
ställs hårda krav på bolaget självt. 

4.3 Kontakt med Räntetorget 
 
För att komma i kontakt med Räntetorget så gör man det genom Aktietorget. Dock så är detta 
en ny produkt på marknaden, vilket innebär att det är Aktietorgets uppgift till stor del att 
marknadsföra sig själva och hämta in bolag. Detta är en process som främst leds av så kallade 
”inkastare”. Dessa inkastare kan bestå av vanliga privatpersoner, men främst av ett fåtal bolag 
som jobbar aktivt med detta. Ett av dessa bolag är Corpura AB. Deras uppgift är att sköta hela 
processen från att hitta ett potentiellt bolag till att ta hand om alla legala och icke legala frågor 
som sedan ska leda till en marknadsnotering, där de även har en kontakt (avtal) med Avanza, 
för att på så vis komma i kontakt med investerarna.  
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4.3.1 Kostnader & kriterier 
 
För att bli noterad som ett fastighetsföretag på Räntetorget och därefter ställa ut obligationer 
så krävs det att olika kriterier uppfylls. Bolaget behöver konvertera om till publikt bolag för 
att möjliggöra emission av obligation på en organiserad marknadsplats som Räntetorget. Detta 
är den absolut tuffaste fasen för bolagen vilket har poängterats i alla intervjuer med 
fastighetsbolagen. Att bli publikt innebär att företaget måste ha ett aktiekapital på minst 
500’000 kronor vilket inte ansetts som något problem för bolagen. Bolagen måste också ha en 
verkställande direktör som inte får vara styrelsens ordförande. Utöver detta så måste 
bolagsstämmor införas som dessutom ska vända sig till allmänheten. All typ av 
dokumentation såsom årsredovisningar, kvartalsrapporter etc. måste publiceras på ett 
marknadsmässigt sätt i samband med konverteringen. (Bolagsverket, 2013) Detta medför 
väldigt höga kostnader. Däremot så kan detta ses som en marknadsföring, men enligt bolagen, 
en dyr sådan. 
 
I samband med listning på Aktietorget så betalar man en fast kostnad på 12’500 kronor/månad 
utöver alla administrativa kostnaderna som tas i samband med emissioner och andra 
startkostnader.  
 
Den absolut största kostnaden för bolagen vid emitterad obligation är själva räntekostnaden. 
För fastighetsbolag generellt som omfattas av Räntetorget så kan räntesatsen hamna mellan 6-
9%. Med alla andra kostnader som medförs i och med ombildning till publikt bolag och 
kostnader till Aktietorget så har Peter Gönczi, VD för aktietorget, tagit fram att man bör lägga 
på ungefär 2 % på obligationsräntan så får man fram den totala kostnaden för ett bolag att 
emittera en obligation.  
 
Andra krav som ställs på bolagen är att historik i åtminstone tre år tillbaka måste finnas samt 
att bolagen inte heller får ha en alldeles för hög belåningsgrad. Detta av anledningen att 
Avanza anser att det är en alldeles för hög risk att sälja denna investering till sina investerare. 
Risken i denna typ av placering skulle kunna resultera i att investerarna kan förlora större 
delar, till och med hela investerade kapitalet vilket kan skada Avanzas varumärke och därför 
avslår Avanza en sådan typ av investering.    

4.4 Konkurrens 
 
Konkurrens för Räntetorget behöver inte endast ses som konkurrerande bolag, utan även 
andra typer finansieringsmöjligheter som Räntetorget inte erbjuder. Utifrån intervjuerna som 
gjorts så har inte någon motgång i form av konkurrens ifrån andra bolag kommit på tal. 
Däremot så har andra typer av finansieringsmöjligheter presenterats som kan anses som ett 
bättre alternativ än emission av en obligation. 
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4.4.1 Konkurrerande bolag 
 
Aktietorget var först ut med att presentera en andrahandsmarknad för obligationshandel. Kort 
tid därefter så presenterade First North samma lösning. Enligt Aktietorget så anser de att detta 
är både positivt och negativt för deras egen del. Det anses som negativt på så vis att 
potentiella kunder väljer First North före dem, vilket leder till att Aktietorget förlorar 
marknadsandelar och på så vis möjliga intäkter. Däremot så ses detta som positivt i den 
bemärkelsen att förtroendet för handelsplatsformen ökar när det finns två väletablerade 
aktörer på marknaden. Även om detta kommer resultera i att bolagen måste anstränga sig mer 
för att konkurrera om kunderna, så läggs ändå större vikt på att få ett förtroende ifrån 
marknaden vilket anses som det mest betydelsefulla i det stadiet som man befinner sig i.  

4.4.2 Konkurrerande finansieringsmöjligheter 
 
Fastighetsbolagen som intervjuats har fram tills nu sett preferensaktier som det bästa 
alternativet i form av toppfinansiering. Med hjälp av preferensaktier så får man tillgång till 
nytt kapital i bolaget i samband med att man ger bort delar av ägandet samt att utdelningar ges 
ut. Den stora skillnaden mellan obligationslån och preferensaktier att vid obligationslån så 
ökar bolaget skuld och vid finansiering genom preferensaktier så ökar istället det egna 
kapitalet. Fördelen med preferensaktiefinansiering är det blir lättare att få ytterligare 
finansiering i framtiden då skulderna i bolaget inte har ökat. Nackdelen med detta är att man 
istället blir tvungen att ”ge bort” andelar av ägandet. Obligationslån gör låntagaren fri från att 
ge bort andelar av ägandet, däremot ökar istället bolagets skulder.  

4.5 Marknadsöversikt 
 
 Bolagsnamn  Marknadsvärde Tot skulder               Belåningsgrad 
Grunden AB 0:-  0:-  0:- 
KAB AB  130.000.000:- 25.000.000  19% 
Sverige Fastigheter 80.000.000:-  35.000.000  44% 
EH AB  70.000.000:-  40.000.000  57% 
 
Grunden AB är ett nystartat fastighetsbolag. Bolaget har ett intresse att förvärva sitt första 
fastighetsbestånd inom en väldigt snar framtid då jag fick indikationer om att köpeskillingen 
skulle ligga någonstans runt 30’000’000 SEK. De har idag totala tillgångar i form av kassa på 
2’000’000 SEK. Resterande kapital är tänkt att komma i form av finansiering. Bolagets 
satsning är att få en bankfinansiering på ca 10 miljoner kronor utifrån den köpeskillingen som 
presenterats. Hur det resterande kapitalet ska komma in är ännu inte helt bestämt, men med 
största sannolikhet ska bolaget hitta potentiella investerare. Då bolaget inte har någon historik 
kan därför inte Räntetorget möjliggöra någon finansiering. I annat fall så hade bolaget varit 
intresserade av denna typ av lösning.   
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EH AB är ett fastighetsbolag med en redan hög belåningsgrad och ett stort intresse av att 
utöka sitt fastighetsbestånd, men anser att de saknar finansieringsmöjligheter då 
preferensaktier inte är ett alternativ för bolagets del. EH AB hade inte hört talas om 
handelsplatsen tidigare och tyckte det lät som ett spännande finansieringsalternativ. Dock såg 
Erik Hellström, ägare för bolaget, det som en svårighet att göra om bolaget till publikt då han 
anser att det är en för stor process, då det medför alldeles för mycket administrativt arbete 
samt höga kostnader. EH AB hade ingen specifik plan om att förvärva någon fastighet den 
närmaste tiden.  
 
Sverige Fastigheter blev positivt överraskade när jag presenterade den nya 
handelsplatsformen då de inte heller hade hört talas om den tidigare. Bolaget har ett intresse 
om att förvärva ytterligare fastigheter den närmaste tiden, men har inte engagerat sig i denna 
fråga då de ansett att det inte har funnits något kapital för detta. Sverige Fastigheter blev så 
pass intresserade att de har kommit i kontakt med Corpura AB, bolaget som jobbar för 
Aktietorgets räkning, för att få mer information om Räntetorget.  
 
KAB AB står inför ett eventuellt förvärv av fastigheter i Kista för ett uppskattat värde på 
60’000’000 SEK. Det är ännu ej klart ifall affären blir av, men ifall den blir det så kommer 
den att finansieras med hjälp av banklån. Däremot så tyckte bolaget att detta var väldigt 
intressant och passande för bolag som inte kan få finansiering ifrån banken och bolaget kunde 
även tänka sig att ta kontakt med Corpura AB för att få ytterligare information. Bolaget såg 
inte konverteringen till publikt bolag som något större problem och ifall ett ytterligare 
eventuellt fastighetsförvärv skulle dyka upp så finns intresset av denna typ av 
finansieringslösning.  
 

4.6 Räntetorgets påverkan 
 
Hittills så har räntetorget inte haft någon påverkan på marknaden då det fortfarande anses som 
väldigt nytt. Men utifrån marknadens numera höga efterfrågan på företagsobligationer och det 
låga utbudet av investeringsmöjligheter så kan det ha stor påverkan på längre sikt. Däremot så 
kommer detta att ta lång tid då det finns många avgörande faktorer. Med ett ränteläge med 
stigande räntor så kommer denna handelsplattsform inte vara lika lockande för varken 
emittent eller investerare. Oavsett hur ränteläget ser ut så tar det också tid att övervinna 
marknadens förtroende. Det kan ta lång tid tills investerarna väljer att köpa obligationsposter 
där de valt bolagen själva istället för att köpa företagsobligationsfonder.  
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4.6.1 Aktietorgets mål 
 
Aktietorgets mål med införandet av Räntetorget är ett sätt för de att marknadsföra sig och bli 
ännu bredare på marknaden. Bolaget har resurserna, kunskapen, bemanningen och kapitalet 
för att även bedriva obligationshandel. För Aktietorgets räkning spelar det ingen roll ifall 
deras kunder vill emittera obligationer eller aktier. De prioriterar att ha så många nöjda kunder 
som möjligt som använder deras handelsplatsform. 

5. Slutsatser & reflektioner  

5.1 Reflektioner om Räntetorget 
 
Utifrån intervjuerna med Aktietorget samt fastighetsbolagen så kan man sammanfatta det hela 
med att det kommer ta väldigt lång tid innan den svenska kapitalmarknaden kommer likna 
USAs kapitalmarknad i den aspekten att anskaffa kapital på en väl fungerande 
andrahandsmarknad. Trots att vi står i ett tillfälle där en förändring inom investerarnas 
intresse och kunskap sker kring bankväsendet. Privata investerare börjar generellt få mer 
intresse för räntefonders utveckling och blir allt mer kostnadsmedvetna om produkterna på 
marknaden. Det är dock fortfarande långt kvar innan majoriteten av marknaden på 
investerarsidan förstår innebörden av riskerna vid köp av High Yield obligationer ifrån 
enskilda bolag. Aktietorgets största motstånd i denna implementering är att de står i en fas där 
marknaden fortfarande är ”omogen” för denna handelsplatsform. Det kommer ta tid innan 
investerarna kommer se detta som ett naturligt besparingsalternativ. Detsamma gäller för 
emittenterna som till en början också kommer se detta som ett onaturligt 
finansieringsalternativ i samband med konvertering till ett publikt bolag som i sin tur har flera 
påföljder som kostar bolaget tid såväl som pengar.  
 
För att få en väl fungerande andrahandsmarknad så kommer det som sagt att ta tid. Går 
processen för fort kommer misstag, grundade på missförstånd, att ske och detta kommer 
resultera till att förtroende för denna marknadsplats sjunker. 
 
I takt med att de nya regleringarna (Basel III) succesivt träder in så kommer Räntetorget 
väcka allt mer uppmärksamhet ifrån marknaden då det kommer ställas strängare direktiv i 
form av bankfinansieringen vilket kommer tvinga vissa till alternativa finansieringsformer. 
Därför anses framtidsvisionerna se ljusa ut då intresset för företagsobligationer, i synnerhet 
med inriktning mot High-Yield, har ökat ifrån investerarnas sida. Detta i takt med att 
finansieringsmöjligheterna ifrån bankerna skärps och blir allt hårdare vilket skapar incitament 
att större utrymme skapas för High-Yield obligationer på en andrahandsmarknad. 
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5.1.1 Fördelar 
 
Dessa typer av obligationer ger fördelen på så vis att finansiering diversifieras mellan och 
köpare av obligationen. Fördelen för emittenten är väldigt tydlig, då det grundar sig i att det 
möjliggör en högre belåningsgrad för företag, vilket har varit omöjligt på detta 
finansieringssätt tidigare. Det finns även fördelar för investerarna på så vis att många fler kan 
vara med och köpa obligationer då posterna köps i mycket mindre proportioner än tidigare. I 
samband med räntetorget finns nu möjligheten att köpa poster på 10’000 SEK. I och med 
detta så blir inte längre ”vanliga” småsparare tvungna att välja företagsobligationsfonder. 
Vidare försvinner förvaltningsavgiften, dock tillsammans med diversifieringen som innefattas 
av en fond, då investeraren får ett större ansvar genom att bli tvungen att själv risk- och 
prisbedöma obligationen. Värt att poängtera är att detta endast gäller de mindre bolagens 
obligationer eftersom investering i de stora bolagens obligationer fortfarande endast kan göras 
genom en fond för mindre poster.  

5.1.2 Nackdelar 
 
Många fördelar som nämndes i föregående stycke är konstigt nog starkt kopplade till 
nackdelar. På grund av att handelsplatsformen och produkten är så pass ny och dessutom 
främst vänder sig till ”icke-proffesionella” investerare och emittenter, som på den här nivån i 
regel inte är publika, så kan detta till en början anses som väldigt avancerat. Detta resulterar i 
att det kommer ta tid för de involverade parterna, emittent och investerare, att känna sig 
bekväma och på så vis få förtroende för denna handelsplats. Emittenternas största svårighet är 
att konvertera från privat till publikt bolag, då påföljderna för detta redan diskuterat i studien.  
 
Utifrån det enda bolaget som hittills emitterat obligationer på Aktietorget, Swede Resources 
AB, så anses prissättningen av dessa obligationer inte vara till investerarnas fördel, utan 
snarare till emittentens. Swede Resources AB arbetar med investeringar inom gas- och 
oljebolag i befintlig produktion och prospektering. Bolagets nettoomsättning är drygt 2,5 
miljoner kronor och anses som ett väldigt riskfyllt bolag i förhållande till dess storlek och val 
av bransch. Prospektering efter gas och olja är båda tidskrävande och förenat med stora 
investeringar samt risker. Verksamheten erbjuder stora möjligheter, men det innebär också 
betydande risker. Detta företag var först ut med att emittera obligationer på Räntetorget. 
Obligationen hade en löptid på 5 år, med en fast ränta om 10 procent som utbetalas varje 
halvår. Avkastningen är god, men frågan är ifall det är tillräckligt och ifall avkastningen 
verkligen är korrelerad med risken i denna investering? Utifrån egen studie då jag fördjupat 
mig i ämnet så är skillnaden på nedsidan av denna typ av obligation i jämförelse mot en aktie 
ingen större skillnad i ett fem års intervall. Anta att bolaget inte hittar någon olja på fem år. 
Detta skulle med stor sannolikhet leda till att både aktie och obligation skulle bli värdelösa då 
bolaget går i konkurs. Däremot, ifall bolaget hittar olja, så skulle en aktie i detta bolag med 
största sannorlikhet avkasta mycket mer än obligationsräntan som erbjuds. Liknelser av ett 
utfärdande av en köpoption och denna obligationsinvestering finns då detta bolag är ett 
väldigt volatilt och riskbenäget företag. Likheten grundar sig på så vis att oavsett hur det går 
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för bolagets aktier så avkastar man på en konstant nivå som obligationsinvesterare. Men ifall 
bolaget skulle misslyckas med sina prospekteringar så skulle bolaget med största sannolikhet 
gå i konkurs och nedsidan för de båda alternativen, aktie och obligation skulle vara 
densamma. Vidare finns det också ett scenario där bolagets aktievärde sjunker, men 
fortfarande inte går i konkurs, och i det fallet är obligationsinvesteraren vinnare. Men 
slutsatsen av detta är att med största sannolikhet är nedsidan för de båda typerna av 
investeringarna i detta bolag densamma samtidigt som uppsidan av de båda investeringarna 
istället skiljer sig åt, men i det här fallet, till aktieinvesterarens fördel (Swede Resources, 
2013). 

Tankesättet om risk kontra avkastning kan lätt begränsas i samband med att hela ansvaret nu 
ligger på investeraren istället för att man kan lämna det ansvaret på förvaltaren inom en fond. 
Ifall investeraren vill uppnå samma diversifiering genom att investera i 30-40 olika bolag med 
olika viktningar så kommer detta resultera till att investeringssumman hamnar på 300’000-
600’000 SEK såvida posterna kostar 10’000 SEK. 

5.4 Framtiden 
 
Några respondenter nämnde att fastighetsbolagen i framtiden kommer att behöva sätta mer 
ansträngning att hantera sina skulder än tidigare, främst på grund av allt mer förhållandevis 
svårare finansiering. Eftersom alternativen har ökat och bankerna har blivit mer konservativa 
kommer framtida beslut om kapitalstruktur att kräva mer resurser, kompetens och tid. Vid 
även utfärdande av skulder på kapitalmarknaden måste företag främja gentemot investerarna 
liksom där kräver ökade insatser jämfört med när de blir fullt finansierade genom banker. 
Enligt flera respondenter är en nyckelfaktor för obligationsmarknadens tillväxt av bankernas 
finansieringskostnader. Om de ökar, och därmed priset på banklån, så kommer användningen 
av alternativa finansieringar att öka. Förordningarna kommer att minska utbudet av banklån 
enligt bankens respondenter. Därmed orsakas ett finansieringsgap och därefter ett behov av 
alternativa skuldkällor. Även om banklån fortfarande omfattar merparten av all 
lånefinansiering, kommer behovet av alternativ att öka, därmed ger detta upphov till att den 
svenska marknaden för företagsobligationer växer. 
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7. Bilagor 

7.1 Fastighetsbolags intervjufrågor 
1. Har ni hört talas om Räntetorget tidigare? 
2. Vilken/ vilka typer av finansiering har ni använt er av tidigare? 
3. Hur mycket kan ni tänka er att betala i ränta på finansiering mellan 50- 85 % 
belåningsgrad? 

 4. Kan ni tänka er att bli publikt AB? 
 5. Ser ni topp finansiering som en svår finansieringskälla?  

6. Varför har ni/ kan ni tänka er att använda er av alternativa 
finansieringsformer? 

 7. Hur ser ni på framtiden för alternativa finansieringsformer? 
8. Hur tror ni finansieringen kommer påverka er i samband med de nya 
bankregleringarna?  

  

7.2 Bank och konsult intervjufrågor 
1. Är det möjligt för ett fastighetsbolag att finansiera sig enbart genom 
kapitalmarknaden? 
2. Kommer obligationsmarknaden att växa i samband med de nya 
bankregleringarna?  
3. Vilken utveckling kan vi förvänta oss de tre närmaste åren? 

 4. Vilken påverkan kommer Räntetorget att göra? 
 5. Är marknaden redo för Räntetorget? 

 

7.3 Aktietorgets intervjufrågor 
 1. Varför ska man emittera en obligation här? 

2. Vad kostar det att finansiera sig genom Räntetorget och vad är kostanden 
utöver räntesatsen på obligationen för emittenten? 

 3. Vad gör Räntetorget unikt? 
 4. Vad krävs för att emittera en obligation? 
 5. Varför har ni valt att starta Räntetorget? 
 6. Vilka för- & nackdelar ser ni med Räntetorget? 
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