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Statlig garanti till förmån för Volvo Personvagnar AB 

Herr Minister, 
 
 
(1) Jag får härmed underrätta er om att kommissionen beslutat att inte göra någon 

invändning mot rubricerade statliga stöd. 

FÖRFARANDET 

(2) Sverige anmälde stödet till kommissionen den 4 februari 2009. Genom skrivelse av 
den 7 april 2009 gick Sverige med på att förlänga den tid inom vilken kommissionen 
förutsätts fatta beslut enligt artikel 4, stycke 5, i procedurförordningen1. Sverige ingav 
ytterligare upplysningar den 29 april, 8 maj, 15 maj och 25 maj 2009. 

STÖDÅTGÄRDEN 

Stödmottagaren 

(3) Stödet är avsett för biltillverkaren Volvo Personvagnar Aktiebolag (i det följande 
Volvo PV). 

(4) Volvo PV är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg. Företaget ägs sedan 1999 
av Ford Motor Corporation2.  Volvo PV har 26 000 anställda, av vilka cirka 20 000 i 
Sverige. Dess monteringsanläggningar är belägna i Torslanda och Uddevalla (Sverige) 

                                                 
1 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EF-

fördraget (EUT L 83, 27.3.1999, s.1). 
2 Volvogruppen sålde Volvo PV, sin personbilsavdelning, till  Ford 1999. Volvogruppen tillverkar alltjämt 

lastbilar, båtmotorer, flygplansdelar mm. Volvo PV och Volvogrupen äger och utnyttjar tillsammans 
varumärket “Volvo”, men är inte desto mindre två separata juridiska personer. Detta beslut avser uteslutande 
Volvo PV.  
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liksom i Gent (Belgien). Därutöver tillverkar Volvo PV bildelar på ett flertal andra 
platser. Den totala tillverkningen under 2008 var 374 297 fordon (från 458 323 under 
2007) vilket motsvarar en andel på 0,7 % av världsmarknaden. 

(5) Volvo PV saknar egen kreditnotering. Enlig uppgifterna i anmälan har Volvo PV:s 
moderbolag, Ford Motor Company, en kreditrating från Standard & Poor's på CCC-. 
Kommission kommer att anta samma kreditbetyg för Volvo PV såvitt avser detta 
beslut. 

Sveriges stödpaket for fordonsindustrin 

(6) Den skarpa nedgången i efterfrågan under andra halvåret 2008 har medfört stora 
svårigheter for fordonsindustrin. Den svenska staten har vidtagit en serie åtgärder 
avsedda att stödja fordonssektorn i den ekonomiska krisen med syftet att bibehålla en 
konkurrenskraftig industri.   

(7) Som en del av detta paket har riksdagen bemyndigat regeringen att ställa ut statliga 
garantier till företag inom fordonsindustrin. Dessa garantier skall användas som 
säkerhet för lån i Europeiska investeringsbanken (i det följande EIB) för att finansiera 
omställning till grön teknologi. 

Lånet från EIB 

(8) “The European Clean Transport Facility” (ECTF) är en betydande finansieringsresurs 
inom EIB, avsedd att bidra till investeringar inriktade på forskning, utveckling och 
innovation avseende minskning av utsläpp och större bränslesnålhet inom den 
europeiska bilindustrin.   

(9) Den 17 december 2008 ansökte Volvo PV hos EIB om finansiering för fem 
investeringsprojekt inom ramen for ECTF. 

(10) Den sammanlagda kostnaden för projekten beräknas till […]* miljoner euro under 
perioden 2009-2013. För perioden 2009-2012 (dvs. den tid under vilken lån kan 
beviljas av EIB) uppskattas projektkostnaderna till […] miljoner euro. 

(11) Volvo PV har ansökt om ett lån på 500 miljoner euro från EIB (i det följande EIB-
lånet). Enligt uppgifterna i anmälan skall lånet betalas ut i fem omgångar à 100 
miljoner euro. Utbetalning planeras ske vid följande tillfällen: 

– Maj 2009 

–  September/oktober 2009 

–  Mars/april 2010 

–  September/oktober 2010 

– December 2010. 

                                                 
* omfattas av tystnadsplikt 
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(12) Varje del av lånet har en löptid på sju år, vilket innebär att den sista återbetalningen 
kommer att äga rum senast 2018. 

(13) För lånet skall erläggas ränta enligt tremånaders STIBOR (vartill kommer 15 
räntepunkter för EIB:s administrationsavgifter) under förutsättning att en statlig 
garanti ställs för hela lånebeloppet. 

(14) Den 11 februari 2009 föreslog EIB:s kreditkommitté att lån på upp till 500 miljoner 
euro skall beviljas Volvo PV för 2009-2012. Den 12 mars 2009 godkände EIB en 
första del av lånet på 200 miljoner euro. Den första utbetalningen på 100 miljoner euro 
avsågs äga rum i maj 2009, i enlighet med utbetalningsplanen. 

Den statliga garantin 

(15) Med stöd av riksdagens bemyndigande gav den svenska regeringen den 21 januari 
2009 Riksgäldskontoret i uppdrag att inleda förhandlingar med Volvo PV i syfte att 
ställa ut en statlig garanti för EIB-lånet.  

(16) Riksgäldskontoret har bemyndigats att utställa sådana garantier. Regeringen måste 
dock godkänna garantin i varje enskilt fall. Den 10 februari 2009 underrättade 
Sveriges regering EIB om sin avsikt att ställa garanti som proprieborgen för EIB-
lånets fula belopp.  

(17) Garantin kommer att tillhandahållas i form av fem separata garantier motsvarande de 
fem utbetalningarna av lånet. Således kommer en garanti att ställas för den första 
lånedelen om 100 miljoner euro, en andra särskild garanti för nästa lånedel osv.  

(18) Varje garanti kommer därtill att bestå av två separata garantier. 

(19) Den första garantin kommer att täcka 90 % av lånebeloppet. Som vederlag för garantin 
skall Volvo PV till svenska staten betala en premie på 323 räntepunkter per år (dvs. 
3,23 % av det garanterade beloppet) under de två första åren av garantins löptid och 
därefter 380 räntepunkter (dvs. 3,80 %) för den återstående löptiden (som kommer att 
vara fem år för varje garanti). Denna garanti benämns i det följande garanti A.   

(20) Den andra garantin skall täcka de återstående 10 % av lånebeloppet. För denna garanti 
skall Volvo PV betala den svenska staten en premie på 1 260 räntepunkter per år, dvs. 
12,6 % av det belopp som täcks av garantin. Denna garanti benämns i det följande 
garanti B.   

(21) De båda garantierna skall i förekommande fall tas i anspråk samtidigt, utan någon 
inbördes prioritet, på så sätt att belopp som utbetalas skall täckas pro rata av de båda 
garantierna (med andra ord skall 90 % täckas av garanti A och 10 % av garanti B). 

(22) Förutom avgifterna för garantierna skall Volvo PV ge svenska staten fullgoda 
säkerheter för hela det belopp som täcks av garantierna. Dessa säkerheter skall kunna 
tas i anspråk av den svenska staten om denna får anledning att infria garantierna.  

(23) Innan garantier kan ställas ut för en delutbetalning inom ramen för EIB-lånet skall 
Riksgäldskontoret försäkra sig om att Volvo PV ställt fullgoda säkerheter för 
garantierna samt att Volvo PV har nödvändiga resurser för den motfinansiering av 
projektkostnaderna som åvilar företaget.  
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SVERIGES INSTÄLLNING 

(24) Sverige har anmält planerna att ställa garantier för EIB-lånet till kommissionen som 
statligt stöd i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget. 

(25) Sveriges inställning är att garantierna är förenliga med EG-fördraget av följande skäl:  

- Garanti A är förenlig med EG-fördraget med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Tillfällig gemenskapsram för statliga stödåtgärder för att främja 
tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och ekonomiska krisen3” (nedan 
benämnd den tillfälliga gemenskapsramen). 

- Den avgift som Volvo PV skall erlägga för garanti B motsvarar marknadspris för en 
sådan garanti. Garanti B utgör följaktligen inte statligt stöd. 

KOMMISSIONENS BEDÖMNING 

Förekomsten av statligt stöd 

Allmänna överväganden 

(26) Enligt artikel 87(1) i EG-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp 
av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida 
konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 
gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. 

(27) För tydlighets skull understryker kommissionen att detta beslut endast avser de 
garantier som anmälts av Sverige, inte EIB-lånet.   

(28) Kommissionen har utfärdat utförlig vägledning om hur EG-fördragets statsstödsregler 
tillämpas på garantier4 (nedan benämnt garantimeddelandet) av vilken framgår att de 
allmänna kriterierna i artikel 87(1) i EG-fördraget också är tillämpliga på garantier. 
Som anges i garantimeddelandet består fördelen av en statlig garanti i att staten bär 
den risk som är knuten till garantin.  

(29) Vad gäller tillämpningen av kriterierna för statligt stöd i artikel 87(1) i EG-fördraget 
på garantierna A och B beaktar kommissionen följande. Eftersom garantierna vilar på 
riksdagens bemyndigande och kan utfärdas endast med regeringens uttryckliga 
godkännande är beslutet att ställa ut garantierna uppenbart hänförligt till staten. 
Garantierna måste anses givna från statliga medel eftersom eventuella utbetalningar 
som den svenska staten skulle tvingas göra i enlighet med garantierna skull tas från 
statsbudgeten, vilken följaktligen belastas med den risk som är förbunden med 
garantierna.  De statliga garantierna är vidare selektiva eftersom regeringen efter eget 
skön kan välja de företag som kommer i åtnjutande av statliga garantier och har valt 
att medge de ifrågavarande garantierna särskilt till Volvo PV.  Slutligen konstaterar 

                                                 
3 EUT C 16, 2.1.2009, s. 1, senast ändrad genom kommissionens meddelande av den 25 februari 2009 (en 

version av meddelandet med ändringarna införlivade offentliggjordes den 7 april 2009, EUT C 83, s. 1). 
4 Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i 

form av garantier (EUT C 155, 20.6.2008, s. 10). 
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kommissionen att det förekommer omfattande handel med bilar och bildelar inom 
gemenskapen och att en fördel som genom garantierna skulle beviljas Volvo PV vore 
ägnad att påverka handeln mellan medlemsstaterna. 

(30) För att avgöra om garantierna innebör statligt stöd måste kommissionen vidare 
bedöma om de innebär en fördel för Volvo PV. Som framhålls i garantimeddelandet är 
en statlig åtgärd inte statligt stöd med mindre den ger förmånstagaren en fördel som 
han inte skulle ha kunnat erhålla på marknadsmässiga villkor. För att avgöra om en 
förmån beviljas via en garanti bör kommissionen grunda sin bedömning på principen 
om en privat investerare i en marknadsekonomi5 (nedan kallad den 
marknadsekonomiska investerarprincipen). Hänsyn bör därför tas till de möjligheter 
som ett stödmottagande företag i praktiken har att få andra motsvarande ekonomiska 
resurser genom att vända sig till kapitalmarknaden. Det är inte fråga om statligt stöd 
om en ny finansieringskälla ställs till förfogande på villkor som en privat investerare 
skulle godta på normala marknadsekonomiska villkor.  

(31) Sverige anser att garanti A utgör statligt stöd men är förenlig med den inre marknaden 
med beaktande av den tillfälliga gemenskapsramen. Vad avser garanti B gör Sverige 
däremot gällande att den inte utgör statligt stöd i enlighet med den 
marknadsekonomiska investerarprincipen därför att villkoren för garantin är sådana att 
de skulle kunna godtas av en privat aktör på normala marknadsekonomiska villkor.  

(32) Det är följaktligen lämpligt att först avgöra om kriterierna för statligt stöd är uppfyllda 
vad avser garanti B och att därefter göra samma bedömning för garanti A. 

Garanti B 

(33) I avsnitt 3.2 i garantimeddelandet har kommissionen givit utförliga anvisningar om de 
omständigheter i vilka det, med tillämpning av den marknadsekonomiska 
investerarprincipen, kan uteslutas att en garanti utgör statligt stöd. 

(34) Vad gäller garanti B noterar kommissionen att garantins omfattning med säkerhet kan 
uppskattas, dvs. att garantin är kopplad till en viss finansiell transaktion, ett 
maximibelopp för garantin har fastställts och garantin är tidsbegränsad. Dessa 
omständigheter är samtliga tecken som tyder på att garantin inte utgör statligt stöd (se 
3.2 (b) och (c) i garantimeddelandet). 

(35) De två återstående kriterierna i avsnitt 3.2 i garantimeddelandet måste dock bedömas 
närmare. 

(36) Enligt avsnitt 3.2 (a) i garantimeddelandet får låntagaren inte vara i ekonomiska 
svårigheter. Huruvida så är fallet skall bedömas med ledning av gemenskapens 
riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter6 
(nedan benämnda riktlinjerna) i synnerhet bestämmelserna i punkt 9 till 13. Som 
allmän regel anser kommissionen att ett företag är i svårigheter om det inte med egna 
finansiella medel eller med medel från ägare/aktieägare eller långivare kan hejda 
förluster som utan ingripande från de offentliga myndigheterna leder till att företaget 
med största sannolikhet försätts i konkurs på kort eller medellång sikt. 

                                                 
5 Detta följer av utförlig praxis från EG-domstlen, se t.ex. mål C-482/99, Stardust Marine. 
6 EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.  
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(37) Sverige hävdar att Volvo PV inte är ett företag i svårigheter. 

(38) Sverige har tillhandahållit uppgifter (avseende förhållanden per den 30 mars 2009) av 
vilka framgår att Volvo PV:s totala kapital, försiktigt uppskattat, var mer än […] 
gånger större än dess aktiekapital vilket innebär att Volvo PV är ett välkapitaliserat 
företag. Generellt föreligger ingen av de omständigheter som anges i punkt 10 i 
riktlinjerna och som innebär att ett företag skall anses vara i svårigheter. 

(39) Kommissionen noterar dock att det är allmänt känt att Volvo PV har drabbats av 
förluster och vikande försäljning, omständigheter som enligt punkt 11 i riktlinjerna 
kan tyda på att ett företag är i svårigheter. I detta avseende har Sverige angivit att 
förlusterna för första kvartalet 2009 (USD […] miljoner) är avsevärt lägre än 
förlusterna för fjärde kvartalet 2008 (USD […] miljoner) samt att antalet nya bilar i 
lager minskat starkt från en topp på […] fordon i september 2008 till […] fordon 
första kvartalet 2009. Det är alltså, med hänsyn till de kriterier som avses i punkt 11 i 
riktlinjerna, inte uppenbart att förlusterna ökar eller att lagret växer.  

(40) Sverige har vidare framhållit att EIB-lånet (och följaktligen utställandet av de 
motsvarande statliga garantierna) är villkorat av att Volvo PV har förmågan att 
tillskjuta egen finansiering av projektet motsvarande 75 % av de totala kostnaderna. 
Det förhållande att Volvo PV kan tillhandahålla sådan finansiering skulle utgöra ett 
starkt tecken på att Volvo PV inte är i svårigheter. Eftersom förmågan till 
medfinansiering skall kontrolleras innan utbetalning av varje delbelopp av EIB-lånet 
kommer detta att inneböra att Volvo PV:s finansiella hälsa kontrolleras automatiskt 
under hela den period som garantierna kommer att ställas ut på sådant sätt att ingen 
garanti kommer att utfärdas om det inte finns goda skäl att anta att Volvo PV är i 
finansiellt avseende sunt.   

(41) Kommission noterar vidare att Volvo PV visserligen har gjort förluster och haft en 
avtagande försäljning men att varken Volvo PV eller dess moderbolag Ford har begärt 
finansiell undsättning från det offentliga i den nuvarande finansiella krisen. De 
resurser som Ford ställt till Volvo PV:s förfogande under det senaste året tyder också 
på att Volvo PV kan förlita sig på finansiering från sin ägare för att fortsätta sin 
verksamhet på kort till medellång sikt.7 Det finns därför inte anledning att anta att 
Volvo PV skulle ha gått i konkurs utan ett ingripande av offentliga myndigheter (se 
punkt 9 i riktlinjerna). 

(42) Med hänsyn till det föregående finner kommissionen att Volvo PV inte är ett företag i 
svårigheter i den mening som avses i riktlinjerna. 

(43) Vidare skall ett marknadsorienterat pris betalas för garanti B (avsnitt 3.2 (d) i 
garantimeddelandet). Riskbärandet skall normalt ersättas i form av en lämplig avgift 
för det belopp för vilket en garanti eller en motgaranti har ställts. Om det pris som har 
betalats för garantin är minst lika högt som den motsvarande avgift på 
finansmarknaden som fungerar som riktmärke innehåller garantin inte stöd. I 
garantimeddelanet anges vidare att om ingen motsvarande garantiavgift som kan 
fungera som riktmärke står att finna på finansmarknaden, ska den totala finansiella 
kostnaden av det garanterade lånet, inklusive räntesatsen på lånet och garantiavgiften, 
jämföras med marknadspriset på ett motsvarande lån utan garanti. För att det 

                                                 
7 […] 
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motsvarande marknadspriset ska kunna fastställas bör det i båda fallen tas hänsyn till 
garantins och det underliggande lånets egenskaper. Detta omfattar följande: 
Transaktionsbeloppet och transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av 
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar värderingen av återbetalningsgraden, 
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska ställning, 
verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. Denna analys 
bör framför allt göra det möjligt för låntagaren att klassificeras utifrån en 
riskvärdering. 

(44) Sverige har anmält en avgift på 12,6 % årligen av det belopp som täcks av garantin. 
Sveriges inställning är att denna avgift utgör ett marknadsorienterat pris. 

(45) Vad gäller säkerheterna för garantin har Sverige förbundit sig att tillse att varje garanti 
täcks av säkerheter motsvarande det fulla garantibeloppet. De svenska myndigheterna 
har givit in en utredning från revisionsfirman KPMG som innehåller en förteckning 
och en värdering av de tillgångar hos Volvo PV som kan utnyttjas som säkerhet för 
garantin8. I dessa tillgångar ingår större delen av tillverkningsanläggningen i 
Torslanda, såväl fastigheter och byggnader som maskiner och tillverkningsutrustning. 
Värdet har uppskattats enligt en försiktig värderingsmetod i vilken de flesta tillgångar 
uppskattas till sitt värde i samband med en ordnad likvidering9 vilket antas återspegla 
det pris som skulle kunna erhållas om Volvo PV:s verksamhet upphör och företaget 
försätts i konkurs utan att Riksgälden tvingas att omedelbart sälja tillgången 
(tvångslikvidation). Utifrån detta antagande uppskattas värdet på de tillgångar som kan 
utnyttjas som säkerheter till mellan […] och […] miljoner kronor10.  

(46) I enlighet med garantimeddelandet har kommissionen sökt uppgifter om prissättningen 
för jämförbara garantier på marknaden. Sådana uppgifter har dock inte varit 
tillgängliga och har heller inte tillhandahållits av Sverige. Kommissionen har därför, i 
enlighet med anvisningarna i garantimeddelandet, sökt uppgifter om den totala 
finansiella kostnaden för ett motsvarande lån utan garanti på marknadsvillkor. På 
grund av den pågående finanskrisen finns för närvarande få jämförbara transaktioner, 
men tillgängliga marknadsdata ger en anvisning om riktvärdena för den riskjusterade 
avkastning (RAROC) som tillämpas för kommersiella lån inom fordonsindustrin. 
RAROC har beräknats med tillämpning av Basel II-metoden för lån. 

(47) Kommissionen har kombinerat uppgifterna om RAROC inom fordonsindustrin med 
andra relevanta parametrar enligt följande: 

– På grundval av de uppgifter som lämnats av Sverige (se punkt 44 ovan) godtar 
kommissionen att de den svenska staten kommer att erhålla en hög grad av 
säkerheter för garantierna. 

                                                 
8 Sverige har anmält att fulla säkerheter skall krävas för både garanti A och B. 
9 Enligt anmälan är det ordnande likvideringsvärdet (“orderly liquidation value”) det belopp som kan förväntas 
vid en försäljning under ordnade former men där säljaren inte desto mindre finner sig tvungen att sälja.  
Värderingen förutsätter att det kommer att finnas rimlig tid att finna lämpliga köpare. Värderingen av maskiner 
och annan utrustning förutsätter att en köpare skall avlägsna tillgångarna från den plats där de för närvarande är 
installerade, vilket minskar värdet.  
10 Sverige har konstaterat att dessa belopp inte gör det möjligt för Volvo PV att ställa säkerhet för EIB-lånets 

fulla belopp. Sverige har uppgivit att ytterligare säkerheter kommer att krävas innan garantier kan utfärdas för 
de sista delutbetalningarna av EIB-lånet. Sverige har uppgivit att ytterligare tillgångar står till förfogande men 
ännu inte har värderats. Värdet av dessa tillgångar kommer att bedömas enligt samma principer som de 
säkerheter som redan värderats. 
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– Kommissionen har antagit ett kreditbetyget CCC+ för Volvo PV (dvs. två steg 
högre än Fords betyg CCC-) för att återspegla den höga graden av säkerheter 
samt den höga förmånsrätt som följer med garantin. 

– Beträffande sannolikheten för betalningsförsummelse har kommissionen använt 
de uppgifter om falissemangsfrekvens för åren 1997-2007 som utarbetats av 
Moody’s. Kommissionen har dock ansett det lämpligt att anta en frekvens för 
betalningsförsummelse som ligger över den genomsnittliga för att beakta att vi 
befinner oss på tröskeln till en djup recession och att fordonssektorn för 
närvarande har mycket stora svårigheter.   

– Kommissionen har använt Moody’s historiska data för att fastställa en 
förväntad återbetalningsgrad motsvarande den höga kreditsäkerheten i den 
anmälda garantin.  

(48) På denna grundval har kommissionen beräknat riktvärden för ett marknadspris för 
garantin. Med ledning av denna beräkning kan kommissionen acceptera att priset för 
garanti B (tillsammans med ränta och avgifter för EIB-lånet) minst motsvarar 
marknadspriset för ett motsvarande lån utan garantier på marknadsvilkor. Garanti B 
utgör följaktligen inte statligt stöd.  

Garanti A 

(49) Sverige har i anmälan angivit att garanti A utgör statligt stöd men hävdat att detta stöd 
är förenligt med den inre marknaden jämligt artikel 87(3)(b) i EG-fördraget med 
beaktande av den tillfälliga gemenskapsramen. 

(50) Kommissionen anser liksom Sverige att garanti A utgör statligt stöd. Med hänsyn till 
vad som ovan konstaterats beträffande dagens marknadspriser för garantier inom 
fordonsindustrin tycks det uteslutet att Volvo PV skulle ha kunnat erhålla en liknande 
garanti till samma pris på marknaden. Garanti A utgör alltså statligt stöd i den mening 
som avses i artikel 87 (1) i EG-fördraget. 

Garanti A och dess förenlighet med den gemensamma marknaden 

(51) I det följande bedömer kommissionen huruvida garanti A är förenlig med den 
gemensamma marknaden med ledning av de kriterier som anges i avsnitt 4.3 i den 
tillfälliga gemenskapsramen.  

(52) För stora företag, såsom Volvo PV, får medlemsstaterna bevilja en nedsättning på 
högst 15 % av den årliga avgift som skall betalas för nya garantier, beräknad på 
grundval av bestämmelerna om en årlig säkerhetsavgift i bilaga 1 till den tillfälliga 
gemenskapsramen. Nedsättningen av avgiften får tillämpas i högst två år efter det att 
garantin beviljades. Om det underliggande lånets varaktighet överstiger två år får 
medlemsstaterna begära en ytterligare period på högst åtta år för säkerhetsavgifterna 
enligt bilagan utan nedsättning.  

(53) För ett företag med kreditbetyget CCC- är den årliga säkerhetsavgift som anges i 
bilaga 1 till den tillfälliga gemenskapsramen 380 räntepunkter förutsatt att garantin har 
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en hög grad av ställda säkerheter vilket i detta sammanhang innebär en förlustandel 
vid fallissemang på 30 % eller mindre11. 

(54) Kommission anser att Sverige har visat att Volvo har tillgångar av god kvalitet som 
kan användas som säkerhet som skulle tillförsäkra staten en förlustandel vid 
fallissemang på 30 % eller mindre (dvs. en hög grad av ställda säkerheter i den mening 
som avses i den tillfälliga gemenskapsramen). Kommissionen konstaterar vidare att 
den svenska regeringen försäkrat att garantier kommer att beviljas endast under 
förutsättning att staten erhållit säkerheter som täcker det fulla garantibeloppet. Mot 
denna bakgrund finner kommissionen att garantierna kommer att ställas mot en hög 
grad av säkerheter i den mening som avses i den tillfälliga gemenskapsramen. 

(55) Enligt avsnitt 4.3.2 (d) i den tillfälliga gemenskapsramen får det maximala 
lånebeloppet som täcks av garantin inte vara större än stödmottagarens årliga 
lönekostnader för 2008 (inklusive sociala avgifter samt kostnader för personal som 
arbetar i företaget men formellt avlönas av underleverantörer). Detta villkor är uppfyllt 
eftersom det framgår av anmälan att Volvo PV:s lönekostnader för 2008 var […] 
miljoner euro vilket är mer än hälften av det sammanlagda anmälda lånebeloppet på 
500 miljoner euro.  

(56) Kommissionen konstaterar vidare att den sista garantin avses beviljas i december 
2010, dvs. inte senare än den 31 december 2010. Detta är i överensstämmelse med 
avsnitt 4.3.2 (e) i den tillfälliga gemenskapsramen. 

(57) Garanti A överstiger inte 90 % av EIB-lånet i överensstämmelse med avsnitt 4.3.2 (f) i 
den tillfälliga gemenskapsramen.  

(58) Enligt bilaga 1 till den tillfälliga gemenskapsramen är 380 räntepunkter 
säkerhetsavgiften för en garanti mot höga säkerheter till ett företag med ett kreditbetyg 
motsvarade det som här antagits för Volvo PV. Beträffande garantipremien konstaterar 
kommissionen att Sverige kommer att tillämpa en nedsättning av säkerhetspremien 
med 15 % (till 323 räntepunkter) under högst två år räknat från beviljandet av varje 
enskild garanti. Efter denna tvåårsperiod kommer Sverige att tillämpa den fulla 
säkerhetsavgiften utan nedsättning för en fortsatt period på högst fem år. Detta är i 
överensstämmelse med punkt 4.3.2 (h) i den tillfälliga gemenskapsramen.  

(59) Stödet får inte heller beviljas ett företag som den 1 juli 2008 befann sig i svårigheter i 
den mening som avses i riktlinjerna (se punkt 4.3.2 (i) i den tillfälliga 
gemenskapsramen). Sverige har lämnat uppgifter avseende Volvo PV:s ställning den 
30 juni 2008. Av dessa uppgifter framgår att företagets totala egna kapital, försiktigt 
uppskattat, var i nio gånger större än dess aktiekapital och att Volvo PV följaktligen 
hade en stark kapitalposition. Sverige har vidare intygat att Volvo PV inte var 
insolvent eftersom företaget hade betydande kontanta medel12 och inte hade några 
svårigheter att betala sina skulder. Med hänsyn till detta bedömer kommissionen att 
Volvo PV inte var i svårigheter den 1 juli 2008. 

(60) Sverige har uttryckligen försäkrat att det anmälda stödet inte kommer att kumuleras 
med stöd av mindre betydelse (så kallat "de minimis-stöd, se punkt 4.7 i den tillfälliga 

                                                 
11 Se den tillfälliga gemenskapsramen, fotnot 20. 
12 […] miljoner kronor "net cash" per den 30 juni 2008. 
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gemenskapsramen) och förbundit sig att iaktta bestämmelserna om rapportering och 
övervakning i avsnitt 6 i den tillfälliga gemenskapsramen. 

(61) Med hänsyn till det föregående anser kommissionen att garanti A är förenlig med 
bestämmelserna i den tillfälliga gemenskapsramen. 

SLUTSATS 

(62) Av ovan angivna skäl anser kommissionen att garanti B inte utgör statsstöd i den 
mening som avses i Artikel 87(1) i EG-fördraget samt att garanti A är förenlig med 
den gemensamma marknaden i enlighet med Artikel 87(3)(b) i EG-fördraget. 

 
Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör spridas till tredje 
part uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar 
räknat från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Om kommissionen inte har 
mottagit en motiverad begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att 
Ni lämnat Ert samtycke till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje 
part och offentliggörs på det språk som är giltigt på följande webbadress: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. Er begäran skall sändas med 
rekommenderat brev eller fax till: 
 
Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för konkurrens 
State Aid Registry 
B-1049 BRYSSEL 
Faxnummer : +32-2-296 12 42 

 
Högaktningsfullt 

På kommissionens vägnar 
 
 
 
 

Neelie Kroes 
Ledamot av kommissionen 

 
 


