
 

Borgensförbindelse 

 
Skanska Financial Services AB (publ) (org nr 556106-3834) (”Bolaget”) har den 10 mars 1999 träffat 

avtal (sådant avtal såsom det ändrats från till annan därefter nedan benämnt ”Avtalet”) med Nordea 

Bank Abp (”Ledarbanken”), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda 

Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) 

(”Emissionsinstituten”) om uppläggande av ett svenskt Medium Term Noteprogram (”MTN-

programmet”) under vilket Bolaget avser att uppta Lån på den svenska kapitalmarknaden genom att 

utge obligationer i svenska kronor (”SEK”) eller i euro (”EUR”) med en löptid om lägst ett, s.k. MTN, 

inom ramen för ett högsta sammanlagt vid var tid utestående nominellt belopp av obligationer i SEK 

tillsammans med det vid var tid utestående nominella beloppet i EUR omräknat till SEK, enligt vad 

som anges nedan, ej överstigande SEK ÅTTA MILJARDER (8 000 000 000) (MTN i EUR skall på 

Affärsdagen för sådan MTN, vid beräkning av Rambeloppet, omräknas till SEK efter den kurs som 

gällde för sådan MTN på Affärsdagen såsom den publicerats på informationssystemet Refinitivs sida 

”SEKFIX=” eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system 

respektive sida eller, om sådan notering ej finns, annan likvärdig sida som Ledarbanken bestämmer) 

(”Rambeloppet”). 

 

Den 26 april 2022 ändrades Avtalet varigenom nya allmänna villkor för upptagande av lån under MTN 

programmet (”Allmänna Villkor”) ersatte tidigare allmänna villkor.  

Utöver häri gjorda definitioner skall de definitioner som intagits i Avtalet och i Allmänna Villkor äga 

tillämpning i denna borgensförbindelse.  

1.  Borgensmannen har tagit del av och godkänt Avtalet och Allmänna Villkor.  

 

2.  För rätta fullgörandet av Bolagets samtliga betalningsförpliktelser enligt Avtalet och Allmänna 

Villkor och alla därunder upptagna Lån tecknar Skanska AB (publ) (org nr 556000-4615) 

(”Borgensmannen”) härmed borgen såsom för egen skuld. Åtagandet gäller intill dess Bolaget 

slutligt fullgjort samtliga sina ifrågavarande förpliktelser och påverkas inte av att Bolaget kan ha 

överskridit Rambeloppet. 

 

3.  Borgensmannen förbinder sig att så länge borgensförbindelsen gäller vara direkt eller indirekt 

ägare till 100 procent av aktierna i Bolaget. 

 

4.  Inträffar händelse av väsentlig betydelse för Borgensmannens utveckling eller förändras i 

väsentlig omfattning Borgensmannens finansiella ställning skall Borgensmannen omedelbart 

genom Ledarbanken informera Emissionsinstituten härom. Borgensmannen skall även vid 

anfordran tillhandahålla sådan annan information om Borgensmannen, som Emissionsinstituten 

under avtalstiden och därefter så länge någon MTN är utelöpande, skäligen kan komma att begära. 

Borgensmannen skall dock endast vara skyldig att lämna information och underrättelse i den mån 

så kan ske utan att Borgensmannen överträder regler utfärdade av eller intagna i kontrakt med 

Reglerad Marknad där Borgensmannens eller Bolagets aktier eller skuldförbindelser är noterade 

eller annars strider mot tillämplig lag eller myndighetsföreskrift. 

 

5.  Det åligger Borgensmannen att omedelbart underrätta Emissionsinstituten i fall en omständighet 

av det slag som anges i §10 i Allmänna Villkor skulle inträffa. 

 

6.  Borgensmannen åtar sig, så länge någon MTN utestår, att 

 

a)  inte själv ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet – vare sig i form av 

ansvarsförbindelse eller eljest – för annat marknadslån som upptagits eller kan komma att 

upptagas av Borgensmannen; 

 



 

b)  inte självt ställa säkerhet för marknadslån – i annan form än genom ansvarsförbindelse, 

vilken i sin tur inte får säkerställas – som upptagits eller kan komma att upptagas av annan 

än Borgensmannen; samt 

 

c)  tillse att Koncernbolag vid egen upplåning efterlever bestämmelserna enligt a) och b) ovan, 

varvid på Koncernbolag skall tillämpas det som gäller för Borgensmannen (med beaktande 

av att Koncernbolag får mottaga sådan ansvarsförbindelse som Borgensmannen äger 

lämna enligt bestämmelser i b) ovan). 

 

Med ”marknadslån” avses ovan lån mot utgivande av certifikat, obligationer eller andra 

värdepapper (inklusive Lån under MTN eller annat marknadslåneprogram), som säljs, förmedlas 

eller placeras i organiserad form eller som kan bli föremål för handel på Reglerad Marknad eller 

annan marknadsplats. 

 

Borgensmannen åtar sig vidare att, så länge någon MTN utestår, inte avyttra eller på annat sätt 

avhända sig anläggningstillgång av väsentlig betydelse för Koncernen om det enligt 

Emissionsinstitutens skäliga bedömning kan inverka negativt på Fordringshavarnas intressen i 

väsentligt hänseende. 

 

Borgensmannen åtar sig även att inte väsentligt förändra karaktären av Koncernens verksamhet. 

 

Emissionsinstituten har rätt att medge att Borgensmannens åtaganden enligt föregående stycken 

helt eller delvis skall upphöra om enligt Emissionsinstitutens bedömning betryggande säkerhet 

ställs för betalningen av MTN. 

 

7. Meddelanden till Borgensmannen rörande denna borgensförbindelse skickas till följande adress: 

 

 Skanska AB 

 c/o Skanska Financial Services AB (publ) 

 Att: Guarantees & Legal 

 Warfvinges väg 25 

 112 74 Stockholm 

 

8. Borgensmannen skall, på begäran, tillställa Emissionsinstituten delårsrapporter och 

årsredovisningar avseende Borgensmannen så snart dessa blivit tillgängliga (såvida inte sådan 

delårsrapport eller årsredovisning finns tillgänglig på Borgensmannen hemsida). 

 

9. Borgensmannen försäkrar härmed att utfärdandet av denna borgensförbindelse inte står i strid 

med lag, bolagsordning, avtal, föreskrift eller andra regler som är bindande för Borgensmannen. 

 

 

Stockholm den 26 april 2022 

 

SKANSKA AB (publ) 


