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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 10 § konkurslagen
(1987:672) ska ha följande lydelse.

8 kap.
10 §2 En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv ombesörja att egendomen säljs på auktion. En sådan försäljning får dock inte
utan förvaltarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter edgångssammanträdet. Borgenären ska minst en vecka innan han vidtar åtgärd för egendomens försäljning ge förvaltaren tillfälle att lösa in egendomen. Om det är
fråga om ett fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg, ska egendomen säljas exekutivt.
Finansiella instrument, valuta och sådant guld som har ställts som säkerhet
till en central motpart och som uppfyller kraven i kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 153/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende
på tekniska tillsynsstandarder för krav på centrala motparter3 får omedelbart
säljas eller realiseras genom avräkning av en borgenär som har egendomen
som säkerhet, om det sker på ett affärsmässigt rimligt sätt. Detsamma gäller
fordringar som uppkommit på grund av att ett kreditinstitut, eller ett motsvarande utländskt institut, har beviljat ett penninglån. Består säkerheten av onoterade aktier i konkursgäldenärens dotterbolag, ska borgenären dock först
fråga förvaltaren om konkursboet vill lösa in aktierna.
Borgenären ska minst tre veckor i förväg underrätta förvaltaren om tid och
plats för en auktion som inte hålls i exekutiv ordning.
Har egendomen sålts på annat sätt än exekutivt, ska borgenären för förvaltaren redovisa vad som har flutit in.
Vill inte borgenären själv sälja egendomen, får förvaltaren ombesörja försäljningen. En inteckning i luftfartyg eller i reservdelar till luftfartyg som har
lämnats som pant av den intecknade egendomens ägare får dock inte säljas av
förvaltaren. Han får bara låta sälja den rätt till andel i inteckningen som enligt
vad som är särskilt föreskrivet kan tillkomma gäldenären.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
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