Låneavtal
Detta låneavtal (“Låneavtalet”) har den 2020-xx-xx ingåtts mellan:
(1) Ånge kommun, reg.nr 212000-2387 ("Långivaren"); och
(2) Ångefallen Kraft AB, reg.nr 556031-3230 ("Låntagaren").
Följande har avtalats:
Lånebelopp
Nominellt lånebelopp om SEK 1.500.000:Utbetalning
Långivaren betalar ut Lånebeloppet den 2020-xx-xx till det konto som anvisats av Låntagaren och
Låntagaren bekräftar härmed mottagandet av Lånebeloppet.
Ränta
Låntagaren betalar ränta till Långivaren på vid var tid utestående lånebelopp för respektive Ränteperiod.
Den årliga räntesatsen i procent utgörs av 6 månaders Stibor plus en marginal av 1,06% (marginalen kan
ej understiga 0%). Räntan beräknas av Långivaren på basis av exakta antalet förflutna dagar i aktuell
Ränteperiod och ett år med 360 dagar. För det fall Stibor är lägre än noll så ska den anses vara noll.
Ränteperioder
Ränteperioder fram till slutförfall är följande:
2020-xx-xx
2020-10-17
2021-10-17 2020-10-17 2021-04-17
2022-04-17 2021-04-17 2021-10-17
2022-10-17 -

2022-04-17
2022-10-17
2023-04-17

Räntebetalning
Låntagaren skall betala ränta på sista bankdagen i varje Ränteperiod.
Återbetalning
Låntagaren skall återbetala det utestående nominella lånebeloppet tillsammans med upplupen ränta den
2023-04-17 som är lånets slutförfallodag.
Kostnader
Låntagaren skall på Långivarens begäran ersätta Långivaren för de rimliga kostnader och utgifter som
Långivaren haft för tillvaratagandet av sina rättigheter under detta Låneavtal.
Dröjsmålsränta
Om Låntagaren inte betalar ränta eller lånebelopp i rätt tid så löper ränta på det obetalda beloppet från
relevant förfallodag till och med den dag då betalning sker med en räntesats motsvarande Långivarens
kostnad, enligt Långivarens beräkning, för upplåning av det obetalda beloppet under den tid dröjsmålet
varar med ett tillägg av två (2) procentenheter. Sådan dröjsmålsränta är förfallen till betalning på begäran
från Långivaren.
Uppsägningsgrunder
Om någon eller några av följande händelser inträffar:
(i)

Låntagaren inte betalar förfallet belopp på dess förfallodag,

(ii)

Låntagaren på något annat sätt bryter mot detta Låneavtal,

(iii)

Det inträffar något i Låntagarens finansiella eller operationella ställning som
enligt Långivarens uppfattning orsakar att Låntagaren in kan, eller kommer
att kunna, uppfylla sina skyldigheter under detta Låneavtal,

så skall Långivaren äga rätt att omedelbart säga upp Låneavtalet och begära att lånet avslutas och
återbetalas (i förekommande fall inklusive upplupen ränta och obetalda avgifter) inom tid som Långivaren
bestämmer.
Förtida återbetalning
Låntagaren kan återbetala lånet i förtid helt eller delvis fem dagar efter att ha underrättat Långivaren
därom. Låntagaren skall då betala eventuell upplupen ränta på beloppet och om Ränteförlust uppstår med
anledning av att Låntagaren har återbetalat lånet, helt eller delvis, i förtid så ska Låntagaren ersätta
Långivaren med motsvarande belopp på begäran av Långivaren.
”Ränteförlust” är det belopp med vilket:
(a)

räntan som Långivaren skulle ha uppburit från och med den dag lånet helt eller delvis återbetalas i
förtid och till sista dagen i den aktuella Ränteperioden för lånet (om det aktuella beloppet hade
återbetalats på den dagen);

överstiger
(b)

det belopp som Långivaren kunnat erhålla genom att göra ett belopp motsvarande det som
återbetalats i förtid räntebärande på den aktuella bankmarknaden för perioden från och med den
första bankdag som infaller omedelbart efter det att den förtida återbetalningen erhållits till den sista
dagen i den aktuella Ränteperioden för lånet.

Tillämplig lag
Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal.
Detta Låneavtal upprättas i två (2) exemplar, varav Långivaren och Låntagaren tagit varsitt.
Ånge kommun

…………………………………………………………….
Namnförtydligande

Ångefallen Kraft AB

……………………………………………………………..
Namnförtydligande

