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Stiborkommittén den 22 september 2017 

 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatörer: 
 
 
Stiborsekretariatet: 
 
 

Peder Hagberg, SEB, ordförande 
Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna 
Ulf Jacobsson, Swedbank  
Fredrik Jönsson, SBAB  
Christoffer Möllenbach, Danske bank 
Lene Putten, Handelsbanken 
Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef 
Martin Rydin, Länsförsäkringar Bank  
Kim Skov Jensen, Nordea (fr.o.m. 4 §) 
John Arne Wang, SEB 
Thomas Åhman, Handelsbanken 
 
David Forsman, Riksbanken 
Peter Danielsson, Nasdaq (5-7 §§) 
 
Anne Sundqvist, Bankföreningen 
Jonny Sylvén, Bankföreningen 
Tomas Tetzell, Bankföreningen 

1 § Öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2 § Föregående protokoll  

Protokollet från sammanträdet den 5 maj 2017 lades med godkännande till handling-
arna efter en korrigering av paragrafnumreringen. 

3 § Information om förändringar i kommitténs sammansättning m.m. 

Tomas Tetzell informerade om att Bankföreningens styrelse utsett två nya ersättare i 
kommittén: Joakim Hägge, Nordea, och Per Tunestam, Danske bank. Han medde-
lade också att Anne Sundqvist nu arbetar heltid med Stiborfrågorna och att Tomas 
Tetzell efter sin pensionering fortsätter med Stiborfrågor på deltid.  
 
4 § Godkännande av förslag till granskning av beslutade åtgärder 
Inför sammanträdet hade sekretariatet sänt ut förslag till hur en granskning skulle ge-
nomföras av att panelbankerna, Nasdaq och Bankföreningen genomfört de åtgärder 



 
 

 
2 (2)

som kommittén beslutade om 2016 för att motverka fel i Stiborfixingen. Anne Sund- 
qvist redogjorde för den föreslagna granskningen, som avses ske under oktober må-
nad, i samverkan mellan internrevisorerna och Bankföreningens revisor.  
 
Kommittén godkände den föreslagna granskningsmetoden och de aktuella frågorna.  
 
5 § Utvecklingen av Stibor  
Jonny Sylvén redogjorde för hur Stibor utvecklats sedan kommitténs sammanträde i 
maj och konstaterade att Stibor legat mycket stabilt under hela perioden och att 
spreaden mellan bankernas bidrag är mycket låg.  
 
6 § Aviserade förändringar av ibors 
Jonny Sylvén informerade om de förändringar avseende ibors som initierats under 
senare tid i såväl USA och UK (Libor) som EU (Euribor). Bakgrunden är att FSB i en 
rapport 2014 framhållit att ibors bör vara baserade på transaktioner. Det har nu ifrå-
gasatts om det finns en tillräcklig mängd transaktioner på interbankmarknaderna för 
att dessa ibors ska kunna anses som trovärdiga i ett längre perspektiv. Centralban-
ker och tillsynsmyndigheter har därför inlett överväganden om övergången till alter-
nativa referensräntor som på några års sikt skulle kunna ersätta ibors.  
 
Kommittén diskuterade händelseutvecklingen och om den i förlängningen skulle 
kunna få någon påverkan på benchmarkförordningen och även på Stibor. Kommittén 
uppdrog åt sekretariatet att noga följa och rapportera om utvecklingen samt föra en 
dialog med myndigheterna.  
 
7 § Rapport från möte med Finansinspektionen 
Tomas Tetzell upplyste om att sekretariatet före sommaren sammanträffat med före-
trädare för Finansinspektionen om benchmarkförordningen och Stibor. FI informe-
rade om att man efter samråd med ESMA och kommissionen inlett en analys av om 
Stibor är att anse som ett kritiskt referensvärde enligt förordningen.  
 
8 § Stibors framtida organisation 
Sekretariatet informerade om de möten som genomförts under perioden juni till bör-
jan av september med Nasdaq, EMMI, GRSS, samt i Tjeckien och med Finans Dan-
mark och Finans Norge i syfte att få underlag för hur administrationen av Stibor kan 
organiseras framöver. Tillsammans med de sistnämnda organisationerna undersöks 
nu förutsättningarna för en skandinavisk samverkan om administrationen.  
 
Vid anteckningarna 
 
Tomas Tetzell  


