
Svensk Värdepappersmarknad har under 2021 
arbetat med att ta fram en ny, uppdaterad, 
version av föreningens mallvillkor för vissa 
företagsobligationer. I samband med att det 
uppdaterade förslaget går ut på remiss bjuder 
föreningen in till en digital presentation.  
Presentationen är primärt riktat till berörda  
intressenter och information kommer att ges 
om de större och viktigare ändringar som före-
slås göras i mallvillkoren.

Den digitala presentationen inleds med en 
kort beskrivning av föreningens arbete med 
företagsobligationer, bakgrunden och proces-
sen för uppdateringsarbetet, samt de större 
och viktigare ändringar som föreslås göras i 
mallvillkoren.

Datum och tid

Fredag 21 jan 
kl 10:00-11:30

Presentationen hålls digitalt via 
Teams (länk skickas ut via e-post) 
och kommer att spelas in.

OSA via e-post till enel@svpm.se 
senast tisdagen den 18 januari. 

Svensk Värdepappersmarknad (SVPM) har sedan 2013 tagit fram mallvillkor för 
företagsobligationer inom primärt high yield-segmentet. Arbetet med mallvill-
koren har sedan starten riktats in på de icke-kommersiella delarna av villkoren 
i sådana obligationsemissioner. Ambi tionen var redan från början att mallvill-
koren, genom att utgöra en etablerad och balanserad referenspunkt, skulle bidra 
till en standar disering på marknaden, vilket också har blivit fallet. Mallvillkoren 
har sedermera uppdaterats vid två till fällen, den senaste uppdateringen gjordes 
år 2019. Föreningen har därefter också tagit fram mallar för IBOR fallback-klau-
suler för obligationsdokumentation.

SVPM har tillsammans med medlemmarna sedan våren 2021 arbetat med att 
ta fram en ny, uppdaterad, version av mallvillkoren. SVPM har anlitat Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå (MSA) för att bistå föreningen i uppdateringsarbetet. 
Under 2021 har SVPM:s kansli haft bilaterala möten med intressenter från olika 
delar av marknaden, inklusive emittenter, legala rådgivare, investerare, agenter 
och infrastrukturbolag. Under mötena har många värdefulla synpunkter och 
förslag framförts och dessa har beaktats i arbetet med att uppdatera mallvillko-
ren. Även det förslag till Grundläggande principer för så kallad high yield-obli-
gationer som är föremål för handel på marknadsplats i Sverige som togs fram 
inom ramen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2020 har, tillsammans med 
yttranden över förslaget och efterföljande diskussioner, tagits med som ett 
underlag i arbetet med att uppdatera mallvillkoren. Innan de uppdaterade mall-
villkoren färdigställs genomförs ett remissförfarande, där berörda intressen ter 
är välkomna att lämna synpunkter på den föreslagna, uppdaterade versionen 
av mallvillkoren. Remissen kommer att skickas ut samma dag som den digitala 
presentationen hålls.

Svensk Värdepappersmarknad bjuder in till digital presentation 

Förslag till uppdaterad version  
av Svensk Värdepappersmarknads  
mallvillkor för vissa företags-
obligationer

Inbjudan till den digitala presentationen skickas till Svensk Värdepappersmarknads medlemmar och andra  
berörda intressenter såsom branschorganisationer, emittenter, legala rådgivare, investerare, agenter, infra-
strukturbolag och myndigheter.

Bakgrund


