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1. RÄNTA
Ränta ska beräknas efter Riksbankens reporänta med ett tillägg om två
procentenheter. Räntan kan lägst uppgå till noll procent även om
reporäntan understiger minus två procent. Räntemetoden är 360/360. Med
räntemetod avses det sätt på vilket antal räntedagar beräknas. Aktuell
räntesats när krediten lämnas är angiven i skuldebrevet.
Räntan beräknas och betalas kalenderårsvis. Kredittagaren har rätt att
kapitalisera räntan under kreditens löptid och i stället betala hela
räntebeloppet vid kreditens slutförfallodag. Begäran om kapitalisering
måste komma Västervik Invest tillhanda senast en månad innan
ränteförfallodagen om inte kapitalisering har avtalats i skuldebrevet.
Kapitalisering av räntan innebär att räntan för perioden beräknas och läggs
till skulden varefter räntan för nästkommande period räknas på summan av
kapitalbeloppet och den kapitaliserade räntan osv.
2. DRÖJSMÅLSRÄNTA
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till
dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga
räntan att löpa.
Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen med
ett tillägg om fyra procentenheter.
3. AVGIFTER OCH KOSTNADER M.M.
För krediten skall betalas avgifter enligt de grunder som Västervik Invest vid
varje tidpunkt allmänt tillämpar. Västervik Invest lämnar på begäran
upplysning om gällande avgifter.
Kredittagaren ska ersätta Västervik Invest för arbete och kostnader som
Västervik Invest har haft för att bevaka och driva in Västervik Invests
fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig. Ersättning ska även
utgå för Västervik Invests skriftliga betalningspåminnelser.
4. BETALNING AV FÖRFALLNA BELOPP
Krediten har i skuldebrevet angetts med kapitalbelopp, den räntesats som
för närvarande gäller, första betalningsdag, samt slutförfallodag.
Senast respektive förfallodag ska kredittagaren till Västervik Invest betala:
•
Ränta för tiden från närmast föregående förfallodag till och med
aktuell förfallodag. Den första förfallodagen beräknas dock ränta från
och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen. Vid
överenskommelse om räntekapitalisering betalas räntan på
slutförfallodagen.
•
Eventuell dröjsmålsränta enligt punkt 2.
•
Avgifter enligt punkt 3.
På slutförfallodagen förfaller utestående kapitalbelopp till betalning.
Västervik Invest aviserar kredittagaren belopp att betala på det sätt
Västervik Invest finner lämpligt.
5. AVRÄKNINGSORDNING
Vid betalning har Västervik Invest rätt att avräkna samtliga på krediten till
betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på
kapitalskulden.
6. INFORMATIONSÅTAGANDE
a) Information som skall lämnas utan särskild anmodan:
Om kredittagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning
skall sådan utan särskild anmodan översändas till Västervik Invest utan
dröjsmål.
Kredittagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan,
till Västervik Invest rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade
förutsättningar för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring,
större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller
förvärv av affärsområde eller bolag.
b) Information som skall lämnas efter särskild anmodan:
Efter särskild anmodan från Västervik Invest skall kredittagaren, om
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denne enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till
Västervik Invest översända reviderad årsredovisning respektive upprättat
årsbokslut för varje verksamhetsår.
Kredittagaren skall vidare lämna annan ekonomisk information som enligt
Västervik Invests bedömning kan vara av betydelse för Västervik Invests
kredituppföljning av kredittagaren. Sålunda kan Västervik Invest bland
annat begära att kredittagaren sammanställer och ger in periodbokslut,
resultat- och balansrapporter, budget och prognos.
Kredittagaren eller i tillämpliga fall övriga intressenter med anknytning till
kredittagaren som Västervik Invest ska kontrollera, såsom företrädare eller
verklig huvudman, ska vidare på Västervik Invests begäran, när som helst
under kreditens löptid, lämna sådan kompletterande kundkännedomsinformation och information om betalningar som följer av tvingande
lagstiftning och regelverk gällande penningtvätt och finansiering av
terrorism eller motsvarande.
Ovanstående information skall lämnas inom den tid Västervik Invest
föreskriver.
7. VÄSTERVIK INVESTS RÄTT ATT SÄGA UPP KREDITEN
A: Västervik Invest förbehåller sig rätt att säga upp krediten till betalning
sex månader efter uppsägning om inte annan uppsägningstid avtalats.
B: Västervik Invest får säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som
Västervik Invest bestämmer om någon av följande omständigheter
föreligger:
•
•
•

Kredittagaren har inte fullgjort sina förpliktelser enligt
skuldebrevet inklusive dessa allmänna villkor eller i övrigt mot
Västervik Invest.
Det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer
att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Västervik Invest.
Sådan förbindelse, händelse eller förhållande som avses i punkt 9,
10, 11 eller 12 har överträtts eller inträffat.

8. VILLKOR FÖR EFTERSTÄLLNING AV KREDIT
Krediten är efterställd annan extern finansiering till kreditgivaren.
Återbetalning av krediten och betalning av ränta förutsätter att
A: Kredittagaren, vid betalningstidpunkten, har positivt eget kapital
enligt kredittagarens senast fastställda balansräkning som uppgår till
lägst det belopp som ska betalas och,
B: Betalning inte medför problem för kredittagaren att fullgöra sina
åtaganden gentemot andra fordringsägare.
För den händelse hela det förfallna beloppet inte kan betalas till följd av
dessa villkor ska delbetalning ske med det belopp som ryms inom
villkoren.
För den händelse efterställningsvillkoret i denna punkt medför hinder att
återbetala hela krediten på slutförfallodagen kan Västervik Invest och
kredittagaren träffa överenskommelse om förlängning av hela eller del av
krediten. Sådan överenskommelse om förlängning ska avtalas skriftligen
senast på slutförfallodagen.
För den händelse efterställningsvillkoret i denna punkt medför hinder att
återbetala krediten på slutförfallodagen och överenskommelse om
förlängning inte har avtalats, förlängs krediten automatiskt med 12
månader med månadsvis betalning av ränta och amortering. Ränta under
förlängningsperioden ska beräknas efter Riksbankens reporänta med ett
tillägg om sex procentenheter. Amortering under förlängningsperioden
ska erläggas med 1/12-del per månad av summan av kapitalskulden och
eventuellt kapitaliserad ränta vid förlängningsperiodens ingång. Betalning
ska därvid ske utan hinder av villkoren för efterställning.
I händelse av kredittagarens konkurs eller likvidation ska krediten
återbetalas först sedan samtliga kredittagarens övriga skulder har
betalats.
I händelse av offentligt ackord under kredittagarens företagsrekonstruktion, där kredittagarens borgenärer som har rätt att delta i
ackordsförhandlingen inte erhåller full betalning för sina fordringar,
upphör Västervik Invests rätt till betalning när ackordet har blivit fastställt.
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9. KREDITENS ANVÄNDNING
Kredittagaren förbinder sig att använda kreditbeloppet till betalning av
kostnader och investeringar i företagets verksamhet och inte till någon del
för att lösa lån hos annan kreditgivare eller till utbetalning som försämrar
kredittagarens framtidsutsikter.
10. BEGRÄNSNING AV EGNA UTTAG OCH LÖNEBETALNING
Kredittagaren förbinder sig att inte utbetala höjda uttag eller löner till
ägaren/ägarna innan krediten har återbetalats. Ägaren/ägarna förbinder
sig att följa denna begränsning och inte begära utbetalning av höjda uttag
eller löner innan krediten har återbetalats.
11. ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT M.M.
Om Västervik Invest bedömer att kundkännedom beträffande kredittagaren inte kan uppnås eller vidmakthållas i enlighet med tvingande
lagstiftning och regelverk gällande åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism eller motsvarande, eller om kredittagaren
vidtagit sådana transaktioner eller på annat sätt agerat, att det finns skälig
grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av
terrorism eller annan olaglig verksamhet, får Västervik Invest säga upp
krediten till omedelbar betalning. Motsvarande skall gälla om det på grund
av bestämmelser i lag eller förordning, sanktionsregelverk eller på grund
av myndighets åtgärd skulle bli olagligt eller, enligt Västervik Invests
skäliga bedömning, olämpligt eller omöjligt för Västervik Invest att
tillhandahålla krediten eller uppfylla sina förpliktelser enligt kreditavtalet.
Vad som ovan anges gälla för kredittagaren gäller i tillämpliga delar även
för övriga intressenter med anknytning till kredittagaren som Västervik
Invest är skyldig att kontrollera, såsom företrädare eller verklig huvudman.
12. BEVARANDE- OCH ÄGARKLAUSUL
Kredittagaren eller dess ägare får inte vidta åtgärd som väsentligen förändrar de förutsättningar som legat till grund för Västervik Invests
kreditbeslut utan att Västervik Invest ges skälig tid att dessförinnan
ompröva krediten och dess villkor. Exempel på sådana åtgärder är:
•
förändrat ägande av kredittagaren som innebär att annan ges
väsentligt inflytande över kredittagaren och dess verksamhet eller
•
större förändring av verksamheten till omfattning eller inriktning,
vilket inkluderar avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.
13. MEDDELANDEN M.M.
Kredittagaren skall omgående underrätta Västervik Invest om ändring av
adress, telefon- eller telefaxnummer.
Har meddelande som rör krediten, eller förhållanden som sammanhänger med den, avsänts av Västervik Invest i rekommenderat brev till
kredittagaren under den adress som är angiven i skuldebrevet eller som på
annat sätt är känd för Västervik Invest, skall meddelandet anses ha
kommit adressaten tillhanda senast på sjunde dagen efter avsändandet.
Om meddelandet sänts med bud skall det anses ha kommit adressaten
tillhanda vid avlämnandet.
Meddelande som sänts med hjälp av telefax ska anses ha nått adressaten
senast nästa vardag om meddelandet sänts till telefaxnummer som
adressaten har uppgivit för Västervik Invest. Med vardag avses inte
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton.
14. BEGRÄNSNING AV VÄSTERVIK INVESTS ANSVAR
Västervik Invest är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om
Västervik Invest själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall
inte ersättas av Västervik Invest om bolaget varit normalt aktsam.
Västervik Invest ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats
av Västervik Invests grova vårdslöshet.
Föreligger hinder för Västervik Invest att verkställa betalning eller att vidta
annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket i denna
punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om
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betalningen skjuts upp skall Västervik Invest, om ränta är utfäst, betala
ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst
är Västervik Invest inte skyldig att betala ränta efter en högre räntesats än
den som motsvarar den av riksbanken fastställda, vid varje tidpunkt
gällande referensränta med ett tillägg av två procentenheter.
Är Västervik Invest till följd av omständighet som anges i första stycket i
denna punkt förhindrad att ta emot betalning, har Västervik Invest för den
tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som
gällde på förfallodagen.
15. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL
För denna kredit ska svensk rätt vara tillämplig och om talan väcks av
Västervik Invest skall tvisten avgöras av svensk domstol. Västervik Invest
har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land där kredittagaren
antingen har sitt hemvist/säte eller tillgångar.

