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Allmänt
Toborrow välkomnar utredningen av gräsrotsfinansiering.En av utgångspunkternaför
utredningens uppdrag är att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av
gräsrotsfinansieringsom en alternativ finansieringskällatill småoch medelstoraföretag.
Sverigehar i dagslägetgoda förutsättningar för att utveckla framgångsrikaföretag inom
fintech och i synnerhetinom gräsrotsfinansiering.Sverigebör fortsatt arbeta aktivt med att
säkerställaatt relevantaregelverkunderlättar för entreprenörer och innovation inom detta
områdedå det skaparmångapositiva följdeffekter. Enförutsebaroch proportionell reglering
skulleunderlättaframväxtenav nyaföretaginom finansbranschen,
men ävenökautbudet och
förbättra villkoren för de företag och konsumentersom användert jänsternade erbjuder. En
väl fungerandereglering kan underlätta framväxten av en marknad som erbjuder svenska
företag nya finansieringsalternativ,vilket därutöver gynnarden svenskatillväxten i stort och
bidrar till att nya arbetstillfällenskapas.
Ett välfungeranderegelverk kan även främja utvecklingen av nya finansiella placeringsmöjligheteroch därmedutöka diversifieringsmöjligheterna
för olika grupperav investerare.
Lagstiftningensändamålsenlighet
En av utgångspunkterna för uppdraget har, som nämnts ovan, varit att förbättra
förutsättningarnaför utvecklingenav gräsrotsfinansieringsåsomen alternativ finansieringsform och källatill finansiering,för småochmedelstoraföretag. Därutöverhar utgångspunkten
varit att möjliggöraför enskildaatt hitta gemensammafinansieringslösningar
i allmänhetinom
civilsamhället. Utredningens förslag syftar dessutom till att säkerställa ett högt
konsumentskydd och investerarskydd i allmänhet för att främja förtroendet för och
utvecklingenav gräsrotsfinansiering.Det är utifrån angivnautgångspunktersom Toborrows
analysutgår ifrån.
Sedan starten 2013 förmedlar Toborrow, via bolagets låneplattform, kapital mellan
näringsidkaresom söker kapital och investerare(i form av företag och privatpersoner)som
tillhandahållerkapital.Somen av de första aktörernainom segmentetgräsrotsfinansiering
har
Toborrowsedanstarten bidragit aktivt i den offentliga debatteni syfte att skapaförståelseför
det växandebehovetav alternativ kapitalförsörjningtill småoch medelstora företag.
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I kommanderegleringär det, utöver långivares och låntagaresskyddsbehov
, ocksåav stor vikt
att tillvarata kapitalförmedlarnasbehov av förutsebarhet och proportionalitet. En alltför
omfattande och långtgåendedetaljreglering kan annars komma att resultera i att ett av
utredningens viktigaste syften, att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av
gräsrotsfinansieringsåsomen alternativ finansieringsform,annarskan kommaatt åsidosättas
til l förmån för ett oproportionerligt högt konsument- och investerarskydd.Toborrow vill
därför understryka vikten av ett proportionerligt förhållningssätt i det kommande
lagstiftningsarbetet.
Lagförslagetstillämplighet för kapitalförmedlaremed både privatpersoneroch näringsidkare
som användare
Lagenföreslåsvara tillämplig när fysiskaeller juridiska personer,som avseranskaffakapital,
sammanförsmed fysiskaeller juridiskapersonersom avsertillhandahållafinansiering.Lagen
är däremot inte tillämplig om finansieringförmedlasmellan två näringsidkare.
Toborrows låneplattform möjliggör att lån utställs tillsammans av flertalet långivare
beståendesav såväl privatpersoner som företag. Som lagförslaget nu är utformat skulle
Toborrowsannoliktkommaatt behövatillämpa de konsumenträttsligaskyddsreglerna(såsom
t.ex. passandebedömning och kreditprövning) fullt ut, dvs. även i situationer där ett
kreditavtal ingås mellan två näringsidkare.Detta för att uppnå en konsekventoch effektiv
hantering av låneprocessensom ju inkluderar såväl privatpersoner som näringsidkarepå
investerarsidan.
Toborrowvälkomnar transparensoch tydlighet avseendedet underlagsom skaliggatill grund
för en långivares beslut att genomföra en investering. Toborrow ifrågasätter dock
ändamålsenlighetenmed alltför långtgåendekrav på kreditprövningar i sambandmed att
näringsidkare söker finansiering. Eftersom räntan beslutas utifrån en överenskommelse
mellanlåntagareochlångivarebör det i stället varakapitalförmedlarensroll och skyldighetatt
redovisavilket underlagsom legat till grund för en vissräntesättning.
Toborrowsmålgruppär just småoch medelstoraföretag i behov av finansiering,företag som
inte sällan nekasfinansiering av banker och andra etableradekreditgivare.Till skillnadfrån
stora företagkansmåochmedelstoraföretaginte alltid uppvisaen långfinansiellhistorik, inte
heller är det alla gånger möjligt för dessa bolag att redovisa framåtblickandefinansiella
analyserutifrån olika scenarier.Det torde i stället liggai sakensnatur att småoch medelstora
företag, som söker finansiering, inte sällan befinner sig i en expanderingsfasvarför
osäkerhetsfaktoreri form av framåtblickandefinansiellaanalyserm.m. mångagångerär ett
faktum. Återbetalningsförmåganhos dessaföretag kan därför av naturliga skäl vara svårare
att överblickaän återbetalningsförmåganhos större etableradeföretag. Genomatt uppställa
alltför långtgåendekrav på kreditprövningarav småoch medelstoraföretag kan man komma
att riskeraatt just dessaföretag återigenfråntasmöjlighetentill finansiering.
För att både tillgodose företagensbehov av finansieringoch investerarnasskyddsbehovbör
man, likt utredningens förslag,uppställatydliga krav på informationsgivningoch tr ansparens
i förhållandetill dem som investerarvia låneplattformarna.
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Passandebedömningar
Lagförslaget föreskriver en skyldighet för kapitalförmedlare som bedriver låne- och
andelsbaseradkapitalförmedling att begära att långivare, som är konsumenter, lämnar
uppgifter om sina kunskaper om och erfarenheter av den avseddainvesteringen så att
kapitalförmedlaren ska kunna bedöma om investeringen passar kunden och därutöver
förvissasigom att kundenhar förstått den riskexponeringsom investeringenär förenadmed.
Kapitalförmedlarenskadärefter underrättakundenom utfallet av bedömningen.Utredningen
lämnar emellertid ingen närmarevägledningi frågaom vilka uppgifter som skainhämtasoch
hur detta praktiskt ska genomförasutan hänvisarendast till att närmare bestämmelserbör
införaspå föreskriftsnivå.
Att kapitalförmedlareska förvissa sig om att investerare har förstått vilka risker som är
förenade med en viss investering och att man därutöver ska underrätta investerarenom
kapitalförmedlarensbedömningaktualiseraren rad tolknings- och tillämpningsfrågorför de
företag som bedriver kapitalförmedling. Det kan komma att uppstå utmaningar med själva
bedömningsunderlagetsom skaliggatill grund för en s.k. passandebedömning.
Dennatyp av
bedömningtorde vara mer genomförbaroch ändamålsenligför t.ex. banker som inte sällan
har större kunskapom privatpersonersprivata ekonomi,löneutveckling,boendesituationoch
övrigt historiskt underlag. Kapitalförmedlares affärsmodeller innefattar oftast enbart en
möjlighet att investera i ett visst lån eller i ett visst projekt varför det underlag som en
passandebedömning
hadekrävt kankommaatt varasvåratt genomförai praktiken.Toborrow
efterfrågar därför tydligare information om hur regeringenavser att utforma kraven på att
kapitalförmedlareskainhämta nödvändigaupplysningar.
Toborrowanseratt mångaav de skyddsaspektersomavseratt tillvarata investeraresintressen
i stället kan hanterasgenomlångtgåendekrav på informationspliktoch transparens,se nedan
avsnitt.
Informationskrav
Som nämnts ovan välkomnar Toborrow en ordning med högt ställda informationskrav i
förhållandetill investerare.Genomhögt ställda krav avseendetransparensoch information
om de riskexponeringarsom olika investeringarmedför kan de som avser att tillhandahålla
finansiering fatta välgrundadebeslut. Även det skyddsbehovsom åsyftas inom ramen för
passandebedömningar(och eventuella lämplighetsbedömningar) torde också kunna
tillgodosesgenominformationskravet.
Fleraregelverkkommeratt bli tillämpliga
Lagförslagetinnebär att kapitalförmedlare såsom Toborrow kommer att träffas av två
regelverk: betaltjänstlagenoch lagen om viss verksamhetmed förmedling av finansiering
("gräsrotsfinansieringslagen")
eftersom Toborrows tjänst inkluderar penningtransaktioner.
Det hademöjligenunderlättat tillämpningenav lagenom samtligakrav hadesamlatsi en och
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samma lag (genom att t. ex. utöka gräsrotsfinansieringslagen
till att också medge vissa
betalningstransaktioner).
Angåendekreditprövningav företag som lånar pengar
Angåendekreditprövningenbör det utredasvidarevadsomavsesutgöra"tillräckligauppgifter
om kredittagarensekonomiskaförhållanden"i de fall det rör sig om företag som är låntagare.
Alla kapitalförmedlare kommer sannolikt att ha olika kriterier och modeller för
riskbedömningarmot bakgrundav att kapitalförmedlarebedriver verksamhetmed helt olika
affärsmodellerochmålgrupper.Vissalån kommermedvetet att innefatta en högrerisk medan
andra kommer att vara förenade med en lägre risk och det torde ligga i sakensnatur att
investeringari företag som befinner sig i t. ex. en uppstartsfasär förenad med en högre risk
varför ocksåhögre ränta bör utgå för dessalån.
Det är ocksåen del av Toborrowsaffärsmodellatt kunnaerbjuda både långivare/investerare
och låntagare/kapitalsökande
ett spannvad gäller risk och avkastning.Det är rimligt att kräva
att en kapitalförmedlaregör en grundlägganderiskbedömningavseendevissakriterier men
det bör därefter finnasutrymme för långivare/investerareatt på egenhandta ställningtill och
beslutaom en investeringutifrån önskadriskaptit.
Intressekonflikter
Toborrow anser att det är positivt att förslaget innehåller regler om att identifiera, hantera
och redovisaintressekonflikter.
Toborrow anser inte, likt Finansinspektionenståndpunkt, att det ska införas några
restriktioner i form av avgiftsbegränsningar
eller provisionsförbudi förhållandetill låntagare
som söker kapital då en avgift från låntagareär grundläggandei mångakapitalförmedlares
affärsmodeller.Däremot ställer sig Toborrow positiva till full transparensvad gäller avgifter
för kapitalförmedlingstjänstensom sådanoch att detta bör redovisasav kapitalförmedlaren.
Det är vidare viktigt att den svenskalagstiftningeninte uppställeromotiverat höga krav vad
gäller möjligheten att utta avgifter från låntagarepå ett sätt som kan komma att snedvrida
konkurrenseni jämförelsemed andraländersregleringpå detta område.

Stockholmden 27 augusti, 2018
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