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Debattledaren, justitierådet, jur.dr. Torgny Håstad, Sverige, hälsade alla väl-
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Referenten, advokaten Lars Boman, Sverige, inledde med en redogörelse för
huvuddragen i den av honom inför mötet författade avhandlingen.

Korreferent, professor, dr.jur. Ulrik Rammeschow Bang-Pedersen, Danmark:

Skal det være tilladt at pantsætte sin fremtid?

Indledning

Professor Kåre Lilleholt har på bedste vist redegjort for ordningerne om såkaldt
føretakspant i de forskellige nordiske lande.66 Professor Lilleholt fremsætter 6
interessante teser, hvoraf jeg af tidsmæssige grunde vil koncentrere mig om
følgende:

Tese 1: Det er vanskeligt at sige noget sikkert om, hvorledes reglerne om
føretakspant bør udformes for at give bedst mulig udnyttelse af ressour-
cerne.
Tese 2: Dersom man vil t age hensyn til kreditorer, som ikke kan justere
deres kreditgivning i nævneværdig grad, kan det gøres uden reduktion af
føretakspantet.
Tese 5: De nordiske lande må i højere grad end tidligere tage hensyn til
andre landes regler om føretakspant.

66 I det følgende vil betegnelsen føretakspant som foreslået af Lilleholt blive anvendt som
samlebetegnelse for de forskellige former for flydende pant, virksomhedspant etc.



Tese 6: Det er vanskeligt at hindre, at andre retslige konstruktioner får
samme virkning som føretakspant og dermed kan restriktioner blive lidet
effektive.

De 4 teser har stor indbyrdes sammenhæng. Jeg vil derfor kommentere dem
samlet fremfor enkeltvis. Dette vil ske ud fra følgende antiteser:

Antitese 1: Føretakspant er som udgangspunkt en økonomisk under-
skudsforretning for virksomhederne.
Antitese 2: Staten bør ikke betale virksomhedernes underskud ved føre-
takspant.
Antitese 3: Føretakspant bør kun tillades i relation til visse aktivtyper.

Antitese 1: Føretakspant er som udgangspunkt en økonomisk underskuds-
forretning for virksomhederne

Det kan være nyttigt et øjeblik at løfte blikket fra føretakspant og se på pante-
rettigheder generelt. Der findes en righoldig teori om spørgsmålet, om hvorvidt
panterettigheder overhovedet bør tillades. Tilhængerne af pant fremhæver, at
pant reducerer långivers (panthavers) risiko og dermed forbedrer muligheden
for at opnå kredit samt muliggører billigere kredit (lavere rente). Skeptikere
anfører, at den uomtvistelige fordel långiver opnår ved at få pant modsvares af,
at de øvrige kreditorers risiko forøges, og at disse øvrige kreditorer dermed vil
være mere tilbageholdende med at yde kredit og/eller kræve en højere pris
(rente) for deres kredit.

Eksempelvis kan man forestille sig, at en virksomhed, der uden at tilbyde at
stille pant, har fået tilbud fra 3 långivere om, at de hver især uden at få pant vil
låne 500.000 til 10% rente p.a. Virksomheden kan med andre ord uden at stille
pant i alt låne 1.500.000 kr. mod at betale en årlig rente på 150.000 kr. Antag
nu, at virksomheden tilbyder den ene långiver at få pant, og denne långiver som
følge heraf tilbyder at låne 1.000.000 til 5% rente p.a. Umiddelbart har pantet
således givet sig udslag i et øget lån på 500.000 kr. og en rentebesparelse. Men
hvad hvis de 2 øvrige långivere som følge af pantsætningen hver især alene vil
udlåne 250.000 kr. til 20% p.a.? I så fald har pantsætningen ikke resulteret i
øget långivning, da summen af de 3 lån fortsat er 1.500.000 kr., og ej heller i
nogen rentebesparelse, da den samlede rente for de 3 lån fortsat er 150.000 (5%
af 1.000.000 + 20% af 500.000). Pantsætningen er for virksomheden blevet et
„zero-sum game“.

Det er vanskeligt at vurdere, om skeptikere har ret i, at de øvrige långivere
vil justere deres långivning som vist i eksemplet. Men den centrale pointe er
klar: Man kan ikke se på isoleret på fordele ved at stille pant over for én långi-
ver – man må s e p å, hvorledes pantsætningen påvirker virksomhedens samlede
kreditvilkår. Der er langt flere aspekter af drøftelsen for og imod pant end mit
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simple eksempel kan vise. Det vil være umuligt inden for dette oplægs rammer
at redegøre fyldestgørende herfor. Jeg vil nøjes med at konstatere, at alle lande i
Norden – ja, så vidt vides i hele verden – har regler, der muliggør, at en virk-
somhed stiller pant over for en långiver.

Hvis pantsætning generelt er tilladt, hvorfor er føretakspant så kontrover-
sielt? Det skyldes, at føretakspant har karakter af pant i tingsindbegreb, dvs.
omfatter såvel virksomhedens nuværende som fremtidige aktiver. Dette står i
modsætning til traditionelt pant, der typisk kun omfatter virksomhedens nuvæ-
rende aktiver, dvs. pantet omfatter et eller flere aktiver, som virksomheden alle-
rede ejer på tidspunktet for pantsætningen. Det kontroversielle ved føretakspant
er således, at det omfatter virksomhedens fremtidige aktiver, dvs. aktiver som
virksomheden måtte erhverve efter pantsætningen.

Problemet ved at tillade pantsætning af fremtidige erhvervelser er, at man
kan befrygte, at virksomheden ikke får tilstrækkelig fordel af pantsætningen på
pantsætningstidspunktet, i og med der er betydelig usikkerhed om, hvilke
aktiver, som virksomheden fremtidigt vil erhverve. En virksomhed, der ejer en
bil, og tilbyder bilen som pant som for et lån, vil få en rentefordel baseret på en
vurdering af bilen. En virksomhed, der ikke ejer nogen bil, men tilbyder en lån-
giver at få pant i de biler, som virksomheden fremtidigt måtte erhverve, vil
næppe få en rentefordel af samme størrelse. Antagelsen af, at et tilbud om pant i
fremtidige erhvervelser næppe vil give samme rentefordel som pant i eksiste-
rende akt iver understøttes af den danske betænkning om virksomhedspant (Bet.
1459/2005). Det oplyses heri (s. 243), at et lån sikret ved virksomhedspant ale-
ne vil være mellem en 1/4 og en 1/2 procent p.a. billigere end et blancolån, dvs.
et usikret lån. Andetsteds i betænkningen (s. 259) skrives, at rentefordelen
måske endda bliver mindre end 1/4% om året! Der er værd at bemærke, at
skønnet på en _% hidrører fra Finansrådet, som er bankernes egen organisation.
Långiverne erkender således selv, at de kun vil yde beskeden rentefordel for at
opnå virksomhedspant.

Hvis virksomheden giver sin bank føretakspant, må virksomhedens leveran-
dører m.v. antages at reducere deres kreditgivning (kræve kontant betaling)
og/eller øge deres kreditrente.67 Det er urealistisk at tro, at denne fordyrelse af
leverandørkreditten alene vil udgøre omkring 1/2% p.a. svarende til renteforde-
len på banklånet. Dette skyldes, at forøgelsen af leverandørernes risiko ikke er
behæftet med samme usikkerhed som værdiansættelsen af den fordel, som
banken opnår via føretakspantet. For mens bankens fordel ved føretakspantet er
usikker, fordi den afhænger af, i hvilket omfang virksomheden fremtidigt
erhverver aktiver, er forøgelsen af leverandørernes risiko sikker, fordi leveran-
dørerne skal respektere bankens panteret og dermed ikke vil få del i virksomhe-
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dens fremtidige aktiver. Hvis alle långivere kunne justere deres kreditvilkår,
ville det således give underskud for virksomheden at stille føretakspant.68 Det
ville ikke kunne betale sig at pantsætte sin fremtid, fordi man „sælger“ sin
fremtid billigt til føretakspanthaver, men senere skal købe den til fuld pris af
sine øvrige långivere.

Skal virksomhedens indrømmelse af føretakspant til banken give overskud
for virksomheden kræver det, at virksomhedens øvrige långivere (eller dog de
fleste målt efter beløb) ikke øger prisen for deres kredit. De eneste långiverne,
som vil afholde sig fra at øge prisen, er de kreditorer, der ikke kan justere deres
kreditgivning. Men kan man som lovgiver acceptere, at en virksomhed opnår
fordele ved føretakspant på bekostning af de kreditorer, som ikke kan justere
deres kreditgivning?

I almindelighed er svaret hertil nej, dvs. at hvis man indfører føretakspant må
man som anført af Professor Lilleholt (tese 2) lave obligatoriske garanti- og for-
skringsordninger, således at de ufrivillige kreditorer i kraft heraf sikres en vis
dækning i tilfælde af konkurs, uanset at de ikke får del i boets aktiver som følge
af føretakspantet.

Garanti- og forsikringsordninger sikrer de ufrivillige kreditorer mod at blive
dem, som betaler prisen for føretakspantet. Men garanti- og forsikringsordnin-
gerne skaber til gengæld til et nyt problem: Hvem skal betale omkostningerne
ved ordningerne?69

De fleste forsikrings- og garantiordninger er finansieret af virksomhederne,
derved at der bet ales en løbende præmie for at være med i ordningen. I Dan-
mark gælder det bl.a. Lønmodtagernes Garantifond, som sikrer arbejdstageres
krav på løn ved arbejdsgiverens konkurs m.v. Et interessant spørgsmål i denne
sammenhæng er, hvordan omkostningerne ved den enkelte garanti- og forsik-
ringsordning fordeles mellem virksomhederne, mao. hvorledes man beregner
den præmie, som skal betales for at være med i ordningen. Er der tale om, at
hver enkelt virksomhed skal betale samme beløb for en forsikring? Afhænger
bet alingen af antallet af ansatte? Af omsætningen? Det er her afgørende at gøre
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68 Det er klart, at man fra lovgivers side kan reducere dette underskud ved som i Sverige og til dels
Finland at give noget af føretakspantet til de usikrede kreditorer i tilfælde af virksomhedens
konkurs, således at leverandørerne kan nøjes med en mindre prisforøgelse for deres kredit til
virksomheden. Men dette er kun et spørgsmål om underskuddets størrelse. Den svenske og
finske model indebærer dog en afgørende ulempe derved, at føretakspanthaver i vidt omfang
tilskyndes til at realisere inden konkursen (og udenfor eventuelle omstødelsesfrister) forderved
at undgå at skulle dele med de øvrige kreditorer. Hertil kommer, at fordelen ved at stille
føretakspant (rentereduktionen på banklånet) må forventes at blive mindre.

69 Det vil normalt være således, at såfremt et forsikringsselskab må udbetale en sum til en ufrivillig
kred itor, kan selskabet anmelde sit regreskrav i konkursboet, men da boet stort set aldrig vil
give 100% dividende t i l alle kreditorer, vil selskabet lide et tab, dvs. der vil være omkostninger
ved en garanti- og forsikringsordning.



sig klart, at såfremt præmiens størrelse ikke afhænger af den enkelte virksom-
heds konkursrisiko, indebærer ordningen en omfordeling fra de virksomheder,
der har ringe konkursrisiko, til de virksomheder, der har høj konkursrisiko.

Føretakspant øger måske ikke i sig selv konkursrisikoen for virksomheden,
men føretakspantet øger risikoen for, at forsikringsselskabet (garantifonden)
lider tab, såfremt der rent faktisk indtræder konkurs, i og med selskabet ikke har
udsigt til dividende i konkursboet. Hvis man vil undgå, at føretakspant med-
fører, at der sker en omfordeling fra de virksomheder, der ikke har stillet føre-
takspant, til de virksomheder, der har stillet føretakspant (og fået fordelene her-
ved), må virksomheder, der har stillet føret aksp ant således betale en højere
præmie end de øvrige virksomheder for at være med i forsikringsordningen.
Men sådan forholder det sig vistnok ikke. Eksempelvis kan nævnes, at præmien
(bidraget), som betales for at være omfattet af den danske Lønmodtagers Garan-
tifond, ikke vil afhænge af, om virksomheden har stillet virksomhedspant. Det
er som nævnt ikke rimeligt. Garanti- og forsikringsordninger bør udformes såle-
des, at den enkelte virksomheds risiko kan indgå ved beregningen af virksom-
hedens præmie, herunder må der tages hensyn til, om virksomheden har stillet
føretakspant. Dermed ender regningen for føretakspantet i sidste ende hos den
pantsættende virksomhed, der derfor vil have samme underskud ved føretaks-
pantsætningen, uanset om dens private kreditorer er ufrivillige eller frivillige.

Konklusionen er dermed, at føretakspantsætning som udgangspunkt er en
underskudsforretning for den pantsættende virksomhed.

Antitese 2: Staten bør ikke betale virksomhedernes underskud ved føretaks-
pant

Den eneste, som virksomheden kan søge at overvælte sit underskud til, er staten.
Det sker til dels automatisk ved, at staten som ufrivillig kreditor for skatte- og
afgiftskrav undlader at justere sine kreditvilkår og dermed mister dividende i
konkursboer. Det kan endvidere ske ved, at staten betaler de omkostninger, der
vil være ved at finansiere garanti- og forsikringsordninger for de private ufrivil-
lige kreditorer. Men vil staten yde et bidrag, der kan dække hele virksomhedens
underskud? Jeg vil her nøjes med at bruge oplysningerne i den danske betænk-
ning om virksomhedspant som eksempel. Det anslås i betænkningen, at staten,
såfremt 30% af alle virksomheder stiller virksomhedspant, vil tabe 14 mill. kr.
om året. Det kan måske overraske, at tabet ikke er større. Det skyldes for det
første, at staten ikke vil betale de øgende omkostninger til garanti- og forsik-
ringsordninger. Endvidere skyldes det, at staten opkræver en afgift for tinglys-
ning af virksomhedspantet og derved får kompensation for en væsentlig del af
de tab, som staten fremover vil lide som simpel kreditor i konkursboerne. De 14
mill. kr. svarer til ca. 700 kr. pr. virksomhed, der forventes at stille virksom-
hedspant. Det er således et forsvindende lille beløb, som staten bidrager med.
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Det er derfor ganske urealis t isk at tro, at dette beløb vil være tilstrækkeligt til
at dække virksomhedernes tab ved at stille virksomhedspant.

Nu kan man jo forestille sig, at andre stater er mere gavmilde end Danmark.
Man kan således forestille sig, at det i nogle stater gøres gratis at registrere føre-
takspant, og at staten påtager sig alle omkostninger ved garanti- og forsikrings-
ordninger. Måske vil det i sådanne stater forholde sig sådan, at virksomhederne
rent faktisk kan få vendt underskuddet ved at stille føretakspant til et overskud.
Men det rejser naturligvis spørgsmålet, om det er den rette måde for staten, at
bruge sine midler. Hvis man vil støtte virksomhederne økonomisk, er det langt
enklere at sænke selskabsskatten, end det er at betale virksomhedernes under-
skud ved at stille føretakspant. Og fremfor alt får staten mere for pengene. En
lemp else af selskabsskatten går ubeskåret til virksomhederne. Det gør en beta-
ling af underskuddet ved at stille føretakspant ikke. Ved at betale underskuddet
ved føretakspant overtager staten blot en dårlig forretning: Det bliver staten,
som overtager tabet ved at virksomheden har solgt sin fremtid billigt til føre-
takspanthaver og nu skal købe den tilbage til fuld pris af sine øvrige långivere.
Herudover skal nævnes, at en sænkelse af selskabsskatten ligebehandler alle
virksomheder. En betaling af underskuddet ved føretakspant kommer derimod i
hovedsagen kun de virksomheder, som stiller føretakspant til gode. Hvorfor
skulle staten favorisere disse virksomheder på de øvrige virksomheders bekost-
ning?

Antitese 3: Føretakspant bør kun tillades i relation til visse aktivtyper

På baggrund af antitese 1–2 er det nærliggende at konkludere, at føretakspant
bør forbydes. Man kan indvende, at virksomheden selv må vurdere, om den
ønsker at give føretakspant, selv om det giver underskud for virksomheden.
Indvendingen bygger imidlertid p å en antagelse om, at virksomheden har et frit
valg. Dette vil ikke altid være tilfældet, da virksomheden oftest vil være i en
svagere forhandlingsposition end banken. Hvis virksomheden ikke har et frit
valg, kan virksomhedens „valgfrihed“ ikke bruges som argument mod et forbud
mod føretakspant.

Men er der andre forhold, der taler imod et forbud mod føretakspant? Som
anført af professor Lilleholt i dennes tese 5–6 kan man generelt afvise et forbud
mod føretakspant, dels med at et land af konkurrencemæssige årsager må tillade
føretakspant i samme omfang som andre lande („konkurrenceargumentet“), dels
med at et forbud mod føretakspant vil blive omgået ved hjælp af andre kon-
struktioner og dermed er virkningsløst („omgåelsesargumentet“). Efter min
opfattelse kan man ikke generelt afvise et forbud mod føretakspant med henvis-
ning til konkurrence- og omgåelsesargumenterne. Det må hver aktivtype for sig
analyseres, om argumenterne taler med afgørende vægt mod et forbud. En ind-
gående analyse af hver enkelt aktivtype falder uden for dette oplægs rammer og
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jeg vil derfor i det følgende kun skitsere nogle hovedsynspunkter vedrørende
nogle udvalgte aktivtyper.70

Skibe, fly og værdipapirer

Skibe, fly og værdipapirer er kendetegnet ved, at pantsætter reelt frit kan vælge
hvilket lands regler, der skal anvendes. Fly og skibe er undergivet registersta-
tens lov og kan registreres i den stat, som ønskes, uanset hvor skibet fysisk
bliver anvendt, og uanset hvor pantsætter har sit hovedsæde. Værdipapirer kan
som følge af det såkaldte PRIMA-princip ligeledes undergives den lov, som
pantsætter vælger.71 Populært sagt kan værdipapirer således flyttes. Konkurren-
ceargumentet fører således for skibe, fly og værdipapirer til, at det ikke nytter at
have restriktioner i national lovgivning i adgangen til at pantsætte, da pantsætter
så blot kan vælge et andet lands lov (eventuelt eft er p res fra panthaver). Når
det imidlertid efter min opfattelse alligevel ikke er nødvendigt at tillade føre-
takspant i skibe og fly, skyldes det, at der ikke er noget praktisk behov for at
pantsætte fremtidigt erhvervede skibe og fly, dvs. skibe og fly, som pantsætter
ikke ejer på pantsætningstidspunktet (eller er ved at erhverve på dette tids-
punkt). Skibe og fly pantsættes således i praksis altid ved individuel opregning
af det enkelte skib/fly. Konkurrencen mellem lovgivningerne går således ikke
på muligheden for at føretakspantsætte skibe og fly, men derimod på at have de
bedst mulige regler om traditionelt, individuelt pant i skib og fly.

Hvad angår værdipapirer er det derimod ganske almindeligt at ønske sig pant
også i fremtidigt erhvervede værdipapirer, dvs. pant i de til enhver tid værende
værdipapirer på en konto. Her taler konkurrenceargumentet således afgørende
for, at det tillades at have en eller anden form for flydende panteret i værdi-
papirer. Det er imidlertid intet behov for at koble dette sammen med et eventu-
elt føretakspant i pantsætters andre aktiver (løsøre, fordringer etc.). En panteret
i en værdipapirkonto sikret ved registrering på kontoen vil således altid skulle
have forrang fremfor et generelt føretakspant registreret i føretaksregisret (eller
tingbogen). Den, som ønsker sikkerhed i værdipapirer, vil således foretrække at
få pant i kontoen sikret ved registrering på denne. Konkurrencehensynet er såle-
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70 Jeg har her undladt de immaterielle aktiver, da de på mange måder er atypiske i finansierings-
sammenhæng, derved at d e o ft e i kke erhverves fra tredjemand, men udvikles af pantsætter
selv. Omkostningerne til udviklingen skal således finansieres før aktivets opståen, hvilket i sig
selv taler for, at pantsætter sk al kunne føretakspantsætte sine fremtidige immaterielle aktiver.
Der er dog en række ophavsretlige og EU-retlige følgeproblemstillinger. Se om spørgsmålet U.
Rammeskow Bang-Pedersen UfR 2003 B s. 237 f.

71 PRIMA-princippet anvendes i EU Collateral-direktivet, i Uniform Commercial Code og i (den
endnu ikke ratificerede) 2002-Haagerværdipapirkonvention. PRIMA-princippet indebærer i
store træk, at pantsætning m.v. er undergivet lo v en i d en s t at , hvor pantsætter har sin konto,
hvorved pantstætter selv kan vælge, hvilken (stat kontoen skal føres i og dermed hvilken) lov,
som skal finde anvendelse på pantsætningen.



des tilstrækkeligt varetaget ved, at det tillades, at der kan registreres pant i det
til enhver værende indestående på værdipapirkontoen.

Fast ejendom og løsøre

Fast ejendom lader sig i reglen ikke flytte. Løsøre kan flyttes, men en virksom-
hed må af praktiske årsager normalt have sit varelager og sine driftsaktiver der,
hvor virksomheden drives. Så længe den internationale privatret bygger på
princippet om anvendelsen af lex rei sitae, er virksomheden således oftest
nødsaget til at anvende de panteretlige regler i staten, hvor virksomheden har
sine aktiver. Der bliver dermed ikke tale om konkurrence mellem lovgivninger,
da lex rei sitae har monopol.

Det skal dog nævnes, at man med inspiration i den amerikanske Uniform
Commercial Code § 9 kan tænke sig, at den internationale privatret vedrørende
tinglige rettigheder over løsøre vil bevæge sig væk fra lex rei sitae-reglen og
henimod en „debtor location“-rule, dvs. en anvendelse af loven i staten, hvor
pantsætter (virksomheden) har sit hovedsæde.72 Men selv om dette skulle ske,
synes det vanskeligt at forestille sig, at en virksomhed vil flytte sit hovedsæde
alene for at kunne give føretakspant i sine akt iver. En lang række andre fakto-
rer, herunder navnlig de skatteretlige konsekvenser og de prakstiske problemer
med at flytte de ledende medarbejdere, vil formentlig have langt større vægt,
når beslutningen om at placere hovedsæde skal træffes.

Konkurrenceargumentet taler derfor ikke mod et forbud mod virksomheds-
pant i fast ejendom og løsøre. Spørgsmålet er herefter, om omgåelsesargumentet
taler imod et sådan forbud. Et forbud mod (registreret) føretakspant i løsøre kan
omgås ved i stedet at give håndpant, men håndpanteretten skal i så fald sikres
ved rådighedsberøvelse, hvilket gør denne pansætningsform stort set uegnet til
pantsætning af driftsaktiver og varelager. Den eneste måde, hvorpå man i praks
is kan omgå et forbud mod føretakspant, er ved at foretage en såkaldt finansie-
ring ved koncerndannelse, dvs. at man udskiller driftsaktiver og varelager til et
særligt selskab og sørger for, at dette selskab kun har én långiver, der dermed
reelt har sikkerhed i selskabets aktiver, i og med de øvrige koncernkreditorer
ikke har nogen krav imod dette selskab. Men koncerndannelse er hverken enkel
eller omkostningsfri. Det vil derfor efter min opfattelse være forkert at antage,
at et forbud mod føretakspant i vidt omfang vil blive omgået ved finansiering
ved koncerndannelse. Empirisk understøttes dette af, at finansiering ved kon-
cerndannelse ikke har været særligt udbredt i Danmark, selv om føretakspant i
løsøre indtil for nylig var forbudt.
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72 Om anvendelse af pantsætters lov på tingsretlige konflikter, herunder om Uniform Commercial
Code § 9 (hvorom her alene skal bemærkes, at den ikke er udtryk for en “ren” anvendelse af
pantsætters hovedsædes lov), se U. Rammeskow Bang-Pedersen, Internationale aspekter af
insolvens- og tingsretten, 2002, s. 592 f.



Simple fordringer

For simple fordringers vedkommende er det omdiskuteret, hvilken international
privatretlig regel, der finder anvendelse på tingsretlige spørgsmål, men udvik-
lingen går i retning af at anvende loven i staten, hvor pantsætter (virksomheden)
har sit hovedsæde. Det er næppe sandsynligt, at en virksomhed vil flytte sit
hovedsæde alene for at kunne give føretakspant i s ine udes t ående fordringer.
Heller ikke her er konkurrenceargumentet overbevisende.

Et forbud mod føretakspant i fordringer kan søges omgået ved en ramme-
aftale om pantsætning om fakturakrav (fakturabelåning eller factoring). Ram-
meaftalen indebærer, at man pantsætter de enkelte fakturakrav, efterhånden som
de opstår. Selv om rammeaftalen således ikke i sig selv stifter panteret i de
fremtidige fakturakrav, er realiteten dog, at pantsætter kun vanskeligt kan vælge
at pantsætte senere fakturakrav til anden side. En sådan misligholdelse af ram-
meaftalen vil oftest føre til, at långiver kræver kreditten indfriet, hvilket kan
udløse en likviditetskrise hos pantsætter. Et forbud mod føretakspant i simple
fordringer vil således temmelig effektivt kunne omgås ved en rammeaftale om
fakturabelåning. Omgåelsesargumentet fører derfor til, at man formentlig bør
tillade føretakspant i simple fordringer. Det dog vigtigt i denne sammenhæng at
sikre, at føretakspant i fordringer i henseende til omstødelse (återvinning) ikke
stiller panthaver i en bedre situation end den, som kunne være opnået ved tradi-
tionelt pant under en rammeaftale, jf. herved at man i Danmark i relation til om-
stødelse har ligestillet fordringspant (føretakspant særskilt i fordringer) med
pant i fordringer sikret efter gældsbrevslovens regler.73

Som det fremgår, fører konkurrence- og omgåelsessynspunkter ikke til, at
føretakspant generelt må tillades. Udgangspunktet bør være et forbud mod føre-
takspant. Det må herefter for hver enkelt aktivtype for sig vurderes, om særlige
grunde taler for at tillade føret akspant i netop denne aktivtype.

Dessutom gjorde kontorchef Christian Brandt, Danmark, försteamanuensis,
dr.jur. Berte-Elen R. Konow, Norge, professor Mikael Möller, Sverige, och
verkställande direktören Annika Lundius, Sverige, inlägg på sektionsmötet.

Debattledaren, justitierådet, jur.dr. Torgny Håstad, avslutade med att tacka refe-
renten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade sektions-
mötet avslutat.
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73 Jf. herved ændringerne i den danske konkurslovs § 70.


