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Näringsdepartementet

Förslag  till beslut  vid bolagsstämma  i Aktiebolaget  Svensk

Exportkredit

Aktiebolaget  Svensk  Exportktedit  avser  att  kalla  aktieägaren  till  åtsstämma

som  äger  rum  den  24  mats  2022.

Med  stöd  av regeringens  bemyndigande  den  16 december  2021  beslutar

statsrådet  Tliorwaldsson  att  följande  förslag  ska i'neddelas  Aktiebolaget

Svensk  Exportkredit.

Beslut  om ägaranvisning

Ägaren  föreslår  att  ägaranvisning  beslutas  enligt  bilagan.

Förslaget  till  ägaranvisning  innebär  i liuvudsak  att  ägaranvisningen

förtydligas  avseende  de delar  där  SEI(  inom  ramen  för  bolagsordningens

verksamlietsföreml,  ska komplettera  marknaden.

Ordförande  vid  stämman

Lars  Linder-Aronson  ft5res1ås t'll  ordförande  vid  stämman.

Utdragets  överensstämmelse  med

originalet  intyga4:

Utdtag  till

Akt'ebolaget  Svensk  Exportkredit

Telefonväxel:  08-405  10 00

Fax:  08-24  46 31

Webb:  www.regeringen.se

Postadress:  103  33 Stockholm

Besöksadress:  Herkulesgatan  17

E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
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ÄGARANVISNING  FÖR AB SVENSK  EXPORTKREDIT  (SEK)

S 1 Bolagets uppdrag

Bolaget  ska,  i enligliet  med  verksamlietsföremålet  i bolagsordningen,  på

kommei:siella  grunder  bedriva  svensk  ocl'i  internationell  finansiell

verksainliet  med  syfte  att  främja  verksamliet  med  svenskt  inttesse  som  dii:ekt

e&r  indirekt  avser  svensk  expot'tfödustri,  inklusive  svensk  infrastrukiur,  ocli

i övrigt  stärka  det  svenska  näringslivets  internationalisering  ocli

konkurrenskraft.

Inom  ramen  för  bolagsordningens  verksai'nlietsföremål  ska SEI(  för  att

komplettera  mai:knaden:

a) på kommersiella  OCl] hållbara  gt'under  bedriva  ki:editverksai'nhet  i

syfte  att  ftämja  svensk  exportnäi:ing  genom  att  erbjuda

finansieringslösningar,  inklusive  Ingfristiga  finansieringslösningar,

som  direkt  ellei'  indirekt  främjar  svensk  export.

SEI(  ska agera  ansvarsfullt  ocli  aktivt  arbeta  för  att följa  samt  verka

för  efterlevnad  av internationella  .tiktlinjer  om  iniljö-  ocli

lånathänsyn,  anti-kort'uption,  mänslåga  rättiglieter,  aföetsvilllcor

OCl'l affärsetik.  I sina  kreditbedömningar,  där  det  är relevant,  följa

internationella  ramverk  såsom  OECD:s  "Common  Approaclies  for

Officiany  Supported  Export  Credits  and  environmental  and  social

due  diligence"  eller  Ekvator'pi:inciperna  samt  beakta  OECD:s

riktlinjer  för  liållbar  lång'vning  (Sustainable  Lending)  vid  export  till

låginkomstländer.

. '7,  l,  H

I syfte  att  uppnå  bästa  möjliga  finansieringslösningar  föi'  bolagets

kunder  ska SEI(  sträva  efter  att  samarbeta  med  andra  statliga

exportfi:ämjande  aktöter  samt  med  banker  ocli  andra  finansiella

aktörer.
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eföjuda  exportkrediter,  vatav  statsstödda  kreiter,  CIRR-krediter

(Cornrnercial  Intet'est  Reference  Rate  baserat  på OECD:s

"Arrangement  on  Officiany  Suppoi'ted  Export  Credits"),  ska utgöra

en del.  Ått  SEI(  ska administi:era  CIRR-systemet  är ett  av  riksdagen

särskilt  beslutat  samhänsuppdrag.  Bolaget  ska verka  för  att  det

svenska  systemet  för  statsstödda  exportkrediter,  CIRR-krediter,  ska

vara  lika  konkurrenskraftigt  som  motsvarande  system  i de viktigaste

konkutrensländerna.

i perioder  då marknaden  inte  fullgott  kan  förse  svensk  expoitnäring

med  finansiering,  kunna  utgöra  ett  verktyg  för  staten  att  genom

särskilda  åtgärder  kunna  säkerställa  att  sådan  finansiering  kan  lämnas.

Detta  innebär  att  SEI(  ska  ha  den  adrninistrativa  förmågan  att  möta

en signifikant  ökad  efterfi:ågan  på finansiering,  om  staten  samtidigt

säkerställer  nödvändigt  kapital  ocli/eller  likviditet.

S2 Administration  och redovisning  av CIRR-systemet

Bolaget  ska:

adrninistrera  det  svenska  systemet  för  statsstödda  exportkrediter.

Regelverket  ft5ta detta  baseras  på förot'dning  (1981:665)  om

exportkreditfinansiering  med  statligt  stöd  ("I(reditförordningen")  '.

Av  I(reditförotdningen  framgår  även  att  villkoten  föi:  exportkrediter

med  statligt  stöd  ska stå i överensstämrnelse  med  inom  EU  antagna

regler  för  statsstödda  exportkrediter.  Detta  innebäi'  bland  annat  att

den  överenskornmelse  soi'n  träffats  av OECD:s  medlemmar

(inklusive  EU)  om  exportkrediter  (Ari'angement  on  Officially

Supported  Export  Credits)  ska följas.  Detta  regelverk  reglerar  bl.a.

villkoi'en  föta den  lägsta  fasta  statsstödda  räntesats  som  Far eföjudas

svenska  exportbolag  eller  svenska  expoi'tbolags  kundervid

exportaffärer.  Denna  ränta  benämns  "CIRR"  (Comrnercial  Intei:est

Reference  Rate),  ocli  statsstödda  exportkrediter  benämns  därför

"CIRR-krediter".

b)  granska  inkomna  ansökningai'  avseende  CIRR-krediter  föi'  att  pröva

att  de villlcor  som  gäller  enligt  I(reditförordningen  ocli

' Utrikesdepartementet  ansvarar  för  detta för svenska  statens  räkning  enligt  förordning
(1996:1515)  med instruktion  för Regeringskansliet.
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Agaranvisningen  är uppfyllda.  Om  en ansökan  inkomrnit  till  EI(N  får

bolagets  granskning  och  konttoll  begränsas  till  den  del  av ansökan

som  EI(N  vidarebefordrar.  Om  villkoren  är uppfyllda  åtar  sig  SEI(

att  bevilja  kreditansökan.  Bolaget  får  begära  ersättning  av

kredittagaren  ener annan  för  kostiiader  som  uppstår  i SEI(:s

verksamliet,  såsom  administrationskostnader,  kostnader  för

konsolidei:iiig,  kostnader  föi:  täckande  av krediti:isker  (utöver  sådan

kostnad  som  är liänförlig  till  kreditrisket  i sainband  ined  i'änte-  eller

valutaswapar  som  använts  i samband  med  upplåningen).

c)  Ina  upp  de belopp  som  beliövs  för  att  exportkreditfinansieringen  ska

kunna  ske på ett  sådant  sätt  att  minsta  möjliga  kostnad  ocli  risk

uppståt'  föi:  staten.  Med  detta  avses  att  risken  ska  balansetas  mot

kosföaden  i avsikt  att  över  tiden  begränsa  kostnaden  med  iakttagande

av en riinlig  risknivå.  Avvägningen  mellan  minsta  möjliga  kostnad

ocli  risk  för  staten  ska  göras  av SEI<  inom  av styrelsen  fastställd

riskaptit.  SEI(  ska ta ripp  In  som  kan  anses  ge mest  gynnsamma

va«or  vad  gäller  lånetid,  ränta  OCl] övriga  kostnader.

d)  ethålla  ersättning  från  staten  för  bolagets  åtagai-iden  i samband  med

administrationen  av det  svenska  systemet  för  statsstödda

exportkrediter  enligt  följande:

I  ett  belopp  motsvatande  slöllnaden  mellan  SEI(:s  kostnader  för  den

upplåning  som  använts  för  finansiei:ing  av utestående  krediter  ocli

SEI(:s  intäkter  ftån  utestående  ki:editer.

SEI(:s  kostnader  omfattar:

saintliga  iäntekostnader  för  de belopp  som  lånats  upp  ft5r

finansiering  av utestående  CIRR-krediter  (inklusive  belopp  som

ställts  till  förfogande  för  CIRR-krediter);

övriga  direkta  kostnader  för  upplåning  (t.ex.  provisioner,  arvoden,

ernissionskostnader,  stämpelavgifter,  löftesprovisioner,

rat'ngavgifter,  räkningsavgifter  ocli  liknande)  som  SEI(  är skyldigt

att  betala  t'll  sina  långivare  OCl] andra  motpartei';
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andi'a  för  upplåningen  transaktionsre1aterade  kostnadet'

(kostnader  t'll  följd  av kapita1behovspåverkan  ocli  kostnader  till

följd  av likviditetsbe1iovspåvei:kan);

stabilitetsavgift,  som  ska  betalas  till  staten,  relaterad  till

utestående  kt'editer;

kostnader  för  kreditt'isket'  i samband  med  ränte-  ellet

valutaswapar  som  använts  i samband  med  upplåningen;

kursförluster  som  uppkommer  om  det  till  svenska  kronor

omräknade  värdet  av en t'llgång  eller  en skuld  i utländsk  valuta  är

lägre  respekt've  högre  än motsvarande  värde  vid  föregående

omi'äkning  eller  som  uppkommerisamband  med  köp  OCl]

försäljning  av valuta  inom  ramen  för  CIRR-systemet,  ocl'i

andra  kostnadei'  som  kan  kornma  att  påföras  SEI(  och  som  är

relaterade  till  CIRR-krediterna.

SEI(:s  intäkter  omfattar:

samtliga  SEI(:s  ränteintäkter  på utestående  CIRR-krediter;

intäktei'  föt'  kreditrisker  i samband  med  ränte-  ocli  valutaswapar

som  används  i samband  med  upplåningen  ocli  intäkter  för

1ikviditetsliantering  i CIRR-systemet;

kursvinster  som  uppkommer  om  det  till  svenska  kronor

omräföade  värdet  av en tillgång  eller  en skuld  iutländsk  valuta  är

liögre  i:espektive  fögre  än motsvarande  värde  vid  föregåeiqde

omräkning  eller  som  uppkomrnerisamband  med  köp  ocli

försäljning  av valuta  inom  i:amen  föi'  CIRR-systemet.

II  ett  belopp  motsvarande  0,25  procent  per  år på  vid  varje  tidpunkt

utestående  kreditbelopp;  OC1]

III  ett  belopp  motsvarande  de administt'ationsersättningai:  som  SEI(  enligt

punkt  e) lämnat  för  statens  i'äkning  till  dem  som  hanterat'
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adrninistrationen  av CIRR-kreitei:,  i förekomrnande  fall  inklusive  SEI(

självt.

för  statens  räkning  kompei'isera  den  som  hanterar  adrninistrationen  av

en CIRR-kt'edit  med  ett  belopp  motsvarande  O,25 pi:ocent  per  år,

beräknat  på utestående  kapitalbelopp  på adrninisti:etad  CIRR-kredit.

Sådan  kompensation  tillfaller  bolaget,  lielt  i de fall  då SEI(  självt

adininistrerar  en CIRR-kredit,  eller  delvis,  i de fan  då SEI(

tillsammans  ined  annan  part  adrninistrerar  en CIRR-kredit.

l'iålla  ett  säi'skilt  avtäkningskonto  i sin  bokföi'ing  föt  avtäkning  mellan

staten  OC1] bolaget  över  CIRR-systemet.  Bolaget  ska balansera

överskott  på Åvräkningskontot  som  en räntelös  skuld  till  staten.

Underskott  på Åvräkningskontot  ska balansei:as  av bolaget  som  en

räntelös  fordran  mot  staten.  En  reglering  av bolagets  balansei:ade

skuld  i:espektive  fordran  ska ske genom  utbetalning  från  bolaget  till

staten,  i fråga  om  övet'skott,  respektive  genom  en inbetalriing  fiån

staten  till  bolaget,  i fråga  om  underskott.  Sådan  reglering  sl«a ske den

31 inars  varje  år (eller  sådan  tidigare  dag  som  är en bankdag  om  den

31 mars  ii'ifaller  på en dag  som  inte  är bankdag)  oc}i  baseras  på

balansen  på i{vräkningskontot  per  den  31 december  året

dessfötinnan.  Den  föi:sta  regleringen  ska ske den  31 mars  2016  ocli

avse  balansen  per  den  31 decembei:  2015.  Staten  får  dock  nät  som

lielst  reglera  liela  eller  delar  av skuld  (balanserat  underskott)  på

Åvräkningskontot  genom  inbetalning  till  SEI(.  På motsvai'ande  sätt

får  staten  när  som  lielst  begära  att  SEI(  till  staten  betalar  liela  ellei'

delar  av fordran  (balanserat  överskott)  på Avräkningskontot  ocli

betalning  ska  i så fall  ske  inom  7 (sju)  bankdagat  fi'ån  begäran.

se till  att  föra  bokföring  som  är så ordnad  att  SEI(:s  kostnader  ocli

intäkter  redovisas  separat  ocli  mot  Avräkningskontot.  SEI(:s

redovisning  av utlåning  ocli  upplåning,  intäkter  och  kosföadei  samt

andra  transaktionei:  med  anledning  av CIRR-systemet  ska hållas

avskild  från  SEI(:s  övriga  i:edovisning.  Överskott  ocli  underskott  ska
balanseras  på Åvräkningskontot  ocli  reglei'as  årligen.

l'i)  kvartalsvis  till  Utrikesdepartementet  redovisa  t'änterisker  OCl'1

pi:ognostiseiade  resultaträkningar  över  CIRR-systemet  samt

kommentera  antaganden,  utfall  ocli  utgiftsptognoset  för  det
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innevarande  ocli  de kommande  fem  kalenderåren.

Sammanställningen  för  årets  sista  kvartal  ska även  visa  årets  samlade

resukat  samt  inneMlla  ett  utlåtande  från  revisot'  som  styrker  att  de

redovisade  beloppen  är korrekta  OCl] att  vei:ksaml"ieten  bedrivs  enligt

ägaranvisningen;

i) senast  två  månader  efter  utgången  av respektive  kvartal  lämna  en

skt'iftlig  redovisning  till  Utrikesdepartementet  över  verksamlieten,

inldusive  den  aktuella  balansen  på  Avräkningskontot.  Vidare  ska de

kostnader  som  l'iänföt's  till  särskilt  förmånliga  räntevillkor,

upplåningskostnader  ocli  kostnader  ft5r kursförluster  vid  förföngning

av utvecklingslån  beviljade  enligt  tidigare  avtal  särskilt  redovisas.  Till

redovisningen  ska fogas  SEI(:s  kvartalsbokslut.

senast  vid  utgången  av mars  rnånad  lämna  en skriftlig  redovisning  till

staten  över  verksamheten  under  föi'egående  kalenderår  på sätt  som

anges  i punkten  i). Till  i'edovisningen  ska fogas  SEI(:s  årsredovisning

ocli  liål1baföetsredovisning.

S3 Återrapporteringskrav  och uppföLjning  avseende exportkrediter

Att  SEI(  ska administt'era  CIRR-systemet  är ett  av riksdagen  särskilt  beslutat

saml'iällsuppdi:ag.  Den  samliällsekonomiska  nyttan  av genomförandet  av  det

särskilt  beslutade  samliällsuppdraget  ska  utväi'deras  genom  (a) rnätning  av

det  mervärde  som  SEI(  adderar  avseende  exportkaaediter  (varav  CIRR  utgör

en del)  ocli  (b) att  bolaget  genomföi'  en intressentdialog.

Mätning  av mervärde:  Den  mätning  av meivärde  som  SEI(  adderat'

genom  att  tillhandal'iålla  exportkrediter  ska baseras  på en

undersökning  ställd  till  bolagets  kunder  ofö,  om  möjligt,  slutkunder.

Undei'sökningen  ska  vara  så utformad  att  svaren  både  kan  omvandlas

t'll  ett  lwantitativt  uppföljningsbart  index,  ocli  så att  kvalitativa

synpunkter  angående  förbättringspotential  mäts.  Undersökningen  ska

konstrueras  ocli  utföras  i samarbete  med  en extern  part.  Aspekter

som  undersökningen  ska omfatta  År hur  SEI(:s  exportkrediter

bidragit  till  att  kundernas  exportaffärer  blivit  av, anledningen  till  att

kunderna  (exportföi'etagen)  valde  att  samaföeta  med  SEI(,  om

samaföetet  motsvarat  kundei'nas  förväntningai',  samt  liur  SEI(

ytterligare  kan  förbättra  sitt  eföjudande  gällande  exportkrediter.  Föi'

att  säket'ställa  att  det  svenska  systemet  föi'  statsstödda  exportkrediter,
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CIRR-krediter,  är lika  konkurrenskraftigt  som  systemen  i de

viktigaste  konkurrentländerna,  ska undersökningen  även  omfatta

frågan  om  liur  kunderna  upplever  det  svenska  systemet  jämfört  med

motsvarande  system  i viktiga  konkurrentländer.  Mäföing  ska göras

rninst  vartannat  aor. Resultat  av rnatningen  ska redovtsas  s

ägai'dialogen.

Intressentdialog:  De  svenska  statliga  insatserna  för  att  främja  svensk

export  genom  exportkrediter  genomförs  i samarbete  med  ett  flertal

aktörer  samt  i samarbete  med  kommersiella  aktörer.  För  att  bästa

möjliga  utfall  ofö  effektivitet  ska  uppnås  är det  av vikt  att  det  sker  en

intressentdialog  mellan  de involverade  pattetna.  Pattet'na  ska  i en

sådan  dialog  diskutera  hur  de tillsammans  ocli  genom  att  utveckla

sina  respektive  erbjudanden  kan  utveckla  fräi'njandet  av svensk

exportnäring.  Inti'essentdialogen  ska  genomft5ras  åtligen  OCl]

redovisas  i ägai:dialogen.

S 4 Giltighet

Denna  agaranvisrung  ersatter  den  agaran'vtsntng  sorn  antogs  pao
bolagsstämma  den  26 april  2016.  i-'gai:anvisningen  ska gälla  från  det  datum

då den  beslutades  till  dess att  bolagsstämma  beslutat  annat.

Antagen  vid  bolagsstämma  den  24 mai:s  2022.
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