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Høringsuttalelse- forslag til nye gjeldsforhandlingsregler i konkursloven m.v. 

GIEK og Eksportkreditt Norge AS (Eksportkreditt) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 

datert 26. juni 2016 om forslag til endring av gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven m.v. og Inngir med dette 

felles høringsuttalelse. 

VI er enig l at det er behov for nye regler og støtter forslaget. For øvrig har vi følgende Innspill; 

Vi forutsetter at avtalte vilkår i låneavtaler skyldneren har Inngått (ut over skyldig beløp og 

forfallstldspunkt) anses som en rettighet som ikke kan endres uten långivernes samtykke (uavhengig 

av vedtakelsesreglene). Typisk vil slike rettigheter kunne være at overdragelse av hele eller deler av 

virksomheten eller endringer på eiersiden, Ikke kan gjøres uten långivers samtykke. 

Fordi frivillig rekonstruksjon kan fordyre og forlenge prosessen dersom de fleste ender med 

tvangsakkord uansett, foreslås at det vurderes å begrense forslaget til rekonstruksjon ved 

tvangsakkord, dog slik at det også l tvangsakkord åpnes for mulighet for begrenset 

forskjellsbehandling forutsatt at samtykke avgis. 

Ut over dette har vi Ingen merknader. 

Avslutningsvis nevnes for ordens skyld at alle lån som ytes av Eksportkreditt skal være garantert fullt ut av 

statlige eksportgarantinstltusjoner (f. eks. GIEK) og/eller finansinstitusjoner med god rating. Eksportkreditt vil 

Ikke ha mulighet til å motta oppgJør l annet enn penger. l de tilfellene rekonstruksjon ender med oppgjør l 

f.eks. aksjer, vil Eksportkreditt derfor måtte avklare konsekvensene med den institusjonen som har stilt garanti 

for Eksportkredlttslån. 

Med hilsen 

Ståle Torgersbråten 

Jur. dir. Advokat 

For Eksportkreditt Norge AS 

·~·~~"'elA_ 
Tobias Hvinden 

Jur. dir. 
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