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NYE TIDER: Tilretteleggerne av obligasjonslån skal ha skryt  for å utfordre etablerte sannheter for å tilpasse løsninger for SPV-markedet, sier Elin Mack Løvdal, partner i CLP.  FoTo: Håkon Sæbø

– Store lån kan man gjøre på et par da-
ger, for det er veldig lite skreddersøm og 
mye standardvilkår. For SPV-tilfeller er det 
høy grad av spesialtilpasning.

– Koster det noe ekstra?
– I tillegg til vanlige etableringskostnader 

og gebyrer vil eventuelle ekstrakostnader ty-
pisk være knyttet til call-opsjoner. Da betaler 
man for eksempel swaprente og noen ekstra 
basispunkter, eller man kan ha betingelser 
om å tilbakebetale 103 prosent av lånebelø-
pet med en nedtrapping ned mot 100 pro-
sent når man nærmer seg innfrielse.

Noen fordeler
Mack Løvdal minner om de andre, generelle 

fordelene ved å velge obligasjonsfinansiering 
fremfor å gå i banken: 
�� Mens banken typisk vil ha jevnlig ned-
betaling av et lån, skal ikke obligasjons-
eierne ha løpende avdrag. Dette kan gi 
økt handlingsrom i lånets løpetid.
�� Vilkår som eksempelvis gjeldsgrad 
måles normalt ikke regelmessig i lø-
pet av lånets løpetid, med unntak for 
en maksimums-LTV (gjeldsgrad). Et 
LTV-krav vil ofte ligge på 65 prosent på 
lånetidspunktet, mens en hard covenant 
som måles underveis i lånets løpetid vil 
ligge på rundt 75 prosent. Dermed kan 
man lettere takle negative markedsend-
ringer eller uforutsette hendelser uten å 

gå i brudd med låneavtalen.
– Det betyr at en utsteder har bedre 

tid til å få på plass nye leietagere eller til 
å vente på et oppsving i det generelle ei-
endomsmarkedet enn selskapet ville hatt 
innenfor en standard banklånsavtale.
�� I tilllegg kan obligasjonsmarkedet tilby 
lengre løpetid enn bankene. Som Fi-
nansavisen Eiendom nylig omtalte, er 
treårige banklån blitt stadig mer vanlig 
de seneste årene.

…og noen begrensninger
Mack Løvdal trekker også frem noen av 
ulempene ved å velge obligasjonsfinansiering:

– Det er mindre rom for nedringer i lå-

nets løpetid, og ønsker om å innfri obliga-
sjonslånet førtidig av refinansieringshensyn 
aksepteres sjelden.

– Hvorfor har man sett denne utviklingen 
de seneste årene?

– Det har med endringene i bankmar-
kedet og den generelle tilgangen på finan-
siering.

På grunn av kapitaldekningskrav har ban-
kene, spesielt de norske, vært tilbakeholdne 
på utlån, samt at enkelte banker har trukket 
seg fullstendig ut av markedet for nærings-
eiendom. Dermed er «kaken» blitt mindre. 
På den andre siden er det blitt mer gunstig for 
livselskaper å investere i eiendomsobligasjo-
ner heller enn direkte i eiendommer. 


