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Policy för hantering när fel Stibor har publicerats 

 
Stiborkommittén har beslutat om följande ordning för att hantera en situation där en 
felaktig Stibor fastställts och publicerats, dvs att felet upptäcks och rapporteras efter 
kl. 11.00.  
 
Om felet upptäcks efter att Stibor fastställts ska felet, om det uppgår till 3 bps eller 
mer, omgående och senast kl. 14.00 samma dag anmälas till Nasdaq och till 
Stiborsekretariatet.  
 
Felande Stiboraktör ska i sin rapportering till Stiborsekretariatet ange orsak till felet.  
 
Stiborsekretariatet kallar Stiborkommittén till möte på Bankföreningen eller via 
telefon. Kallelsen sänds till samtliga ledamöter och suppleanter i kommittén samt till 
observatörerna Riksbanken och Nasdaq. Beslut ska fattas av Kommittén om 
eventuell refixing senast kl. 16.30 dagen då felet inträffade. 
 
Felande Stiboraktör samt Stiborsekretariatet informerar var för sig 
Finansinspektionen om det inträffade.  
 
Stiborkommittén tar ställning till om inrapporterat fel kan utgöra skäl för ändring av 
Stibor, dvs att Stiborfixing har påverkats med 3 bps eller mer.  
 
Stiborkommittén beslutar om Stibor ska ändras, så kallad refixing.  
 
Refixing tas fram genom en omräkning av Stiborbankernas bidrag. Den felande 
bankens bidrag ska vara korrigerat. Om den felande banken inte kan lämna ett 
korrekt bidrag, beräknas refixing utan felande banks bidrag.  
 
Kommittén är beslutsför med minst tre ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Om hälften eller färre av ledamöterna deltar ska dessa vara ense om beslutet.  
 
Refixing ska utgöra den korrekta Stibornoteringen för den aktuella löptiden kl. 11.00 
den dag då felet inträffade.  
 
Information om att en ändring av Stibor övervägs ska  
– publiceras av Stiborsekretariatet i samband med att Stiborkommittén kallas  
– lämnas av Nasdaq via ett börsmeddelande.  
 
Efter Stiborkommitténs möte ska information om beslutad åtgärd publiceras  
– av Stiborsekretariatet på Bankföreningens hemsida samt genom pressmeddelande 
och  
– av Nasdaq genom ett börsmeddelande samt genom ändring på Nasdaqs hemsida 
och i andra relevanta system.  
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Fel som upptäcks efter kl. 14.00 samma dag samt fel under 3 bps noteras och 

dokumenteras separat av Stiborsekretariatet, dock utan vidare åtgärd. 


