COVID-19:

Finantseerimislepingutest tulenevate
riskide juhtimisest kriisi ajal
Covid-19 pandeemia negatiivsed mõjud majandusele ja ettevõtete käekäigule on ilmsed.
Mitmed tunnustatud majanduseksperdid on arvamusel, et Covid-19 pandeemia põhjustab
suurema majanduskriisi kui 2007-2008 alanud ﬁnantskriis. Paljud ettevõtted on end aga
sidunud erinevate ﬁnantseerimislepingutega, olles nendes laenuandjaks või laenusaajaks.
Meie kogemus erinevate ettevõtete nõustamisel kinnitab, et ﬁnantseerimislepingust
tulenevate riskide oskuslik juhtimine on kriisi üleelamisel üks edukuse võtmetest.
Seetõttu soovitame teil sõlmitud ﬁnantseerimislepingud üle vaadata ja toome
alljärgnevalt välja mõned olulisemad asjaolud, millele tähelepanu pöörata.
Rahaliste kohustuse
(laenu põhiosa, intress)
täitmise jätkusuutlikus

Kas laenusaajal on kokkulepitud maksegraaﬁku täitmiseks ka pikemas perspektiivis piisavalt rahalisi
vahendeid? Maksegraaﬁku (korduv) rikkumine on sageli oluline lepingu rikkumine ja võib tähendada
nii ﬁnantseerimislepingu kui ka sellega seotud lepingute ülesütlemist (nn cross-default), laenu
ennetähtaegse tagasimaksmise kohustust, tagatiste kohest realiseerimist, leppetrahve jne.

Mitterahaliste kohustuste
(näiteks ﬁnantssuhtarvude
täitmise ja teavitamiskohustuse) täitmine

Finantseerimislepingud sätestavad lisaks rahalistele kohustustele üldjuhul ka mitmeid mitterahalisi
kohustusi. Teavitamiskohustus on reeglina sõnastatud lahtise loeteluna, aga ﬁnantsseisu
halvenemine, töötajate koondamine, oluliste koostöölepingute lõppemine, laenusaaja suhtes
saneerimis- või pankrotiavalduse esitamine jne, tähendavad enamasti teavitamise kohustust.
Kokkulepitud ﬁnantssuhtarvude täitmine ei pruugi olla kriisi olukorras võimalik.

Varem antud kinnituste õigsus
ja korduvalt antavate kinnituste andmise võimalikkus

Kas laenusaaja poolt varem antud kinnitused on jätkuvalt õiged ja laenusaajal on võimalik korduvalt
antavaid kinnitusi kokkulepitud sõnastuses anda või on tema ﬁnantsolukord, juhid, võtmetöötajad,
koostööpartnerid, võtmelepingud või muu oluline muutunud?

Laenu väljamakse eeltingimuste (conditions precedent)
täitmise võimalikkus

Laenu väljamaksmise eeltingimuseks võib olla ﬁnantssuhtarvu täitmine, kinnituste õigsus, korduvate kinnituste andmine, tagatiste piisavus ning muude kohustuste täitmine, mistõttu tuleks
veenduda, kas laenu väljamaksmise eeltingimuste täitmine on võimalik.

Täiendava laenu võtmise
piirangud

Kas leping sätestab laenusaajale piirangu või keelu täiendava laenu või muu sarnase kohustuse
võtmisel? Sageli on tegemist lepingu olulise rikkumisega, mis toob kaasa tõsised tagajärjed.

Tagatiste piisavus

Finantseerimislepingud sätestavad reeglina tagatisvara väärtuse ja laenu põhiosa suhtarvu. Näiteks,
et tagatiseks oleva kinnisvara väärtus peab võrduma laenu põhiosa teatud kordajaga. Kinnisvara
hindade langustrendi arvestades ei pruugi see nõue olla kriisi ajal täidetud, mis võib tähendada
lepingu (olulist) rikkumist.

Oluline muudatus asjaoludes
(material adverse change)

Komplekssemad ﬁnantseerimislepingud sätestavad sageli ka nn material adverse change klausli,
mis võimaldab laenuandjal lepingu üles öelda ja nõuda laenu kohest ennetähtaegset tagastamist,
kui on olulised muutused laenusaaja ﬁnantsseisus või muudes asjaoludes.

Täiendavad tähtajad

Kas leping sätestab kohustuste täitmiseks täiendava(d) tähtaja(d), mis võimaldavad laenusaajal
(rahaliste) kohustuste täitmist edasi lükata?

Vääramatu jõu asjaolu
esinemine

Rahalise kohustuse rikkumisel ei ole reeglina võimalik tugineda vääramatu jõu asjaolu esinemisele,
kuid see võib olla võimalik mitterahalise kohustuse rikkumisel.

Seotud lepingute rikkumise
põhjustamine (cross-default)

Kas leping sätestab, et selle rikkumine või ülesütlemine tähendab automaatselt ka mõne seotud
lepingu rikkumist või ülesütlemist?

Meie olulisemad soovitused juhuks, kui ﬁnantseerimislepingu rikkumine võib olla võimalik:
• Kaasake vajadusel ja võimalusel ﬁnants- ning õigusnõustajad
• Kaardistage enda ettevõtte JA lepingupartneriga seotud
olulised asjaolud (eelkõige ﬁnantsolukord)
• Koostage erinevaid alternatiivseid stsenaariume sisaldav
tegevuskava (sh kaaluge ka KredEx Covid-19 kriisimeetmete
kasutamise võimalikkust) ning reastage alternatiivid paremuse
järjekorras
• Alustage aegsasti lepingu teise poolega läbirääkimisi
kokkulepete saavutamiseks
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