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Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande 

finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag. 
 

 

 

Redovisning 

EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU  

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 3 april en uppdaterad tidplan för EU:s 

godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och 

uttalanden blir gällande inom EU. 

http://www.efrag.org/Endorsement  

 

 

Värdepapper 

IOSCO/CPMI: Harmonisering av derivatdata 

IOSCO/CPMI har den 9 april 2018 publicerat en rapport med riktlinjer avseende harmonisering av 

uppgifter om OTC-derivat som rapporteras till transaktionsregister. Riktlinjerna omfattar inte   

Unique Transaction Identifier UTI eller Unique Product Identifier (UPI).  

https://www.bis.org/cpmi/publ/d175.pdf  

 

IOSCO: Rapportering och transparens i handel av företagsobligationer 

IOSCO har den 5 april 2018 publicerat rekommendationer som syftar till att förbättra informationen om 

andrahandsmarknaden för företagsobligationer.   

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD597.pdf 

 

Esma: Publicerar rapporten ”Trends, Risks and Vulnerabilities” 

Esma har den 4 april 2018 publicerat rapport nr 1/2018 om ”Trends, Risks and Vulnerabilities”.  

Rapporten behandlar marknadsutvecklingen andra halvåret 2017. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-

538_report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no.1_2018.pdf#page=40  

 

Esma: Tekniska råd avseende prospekt 

Esma har den 3 april 2018 publicerat tekniska råd avseende prospekt som översänts till kommissionen. De 

tekniska råden behandlar utformning och innehåll i prospekt avseende dels värdepapper som erbjuds allmänheten 

eller som ska upptas till handel på en reglerad marknad och dels utformning och innehåll i prospekt avseende 

värdepapper utgivna av små och medelstora företag. Vidare behandlas tillsyn samt godkännande av prospekt. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-

800_final_report_on_technical_advice_under_the_pr.pdf  
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Esma: Riktlinjer avseende värdepapperscentraler 

Esma har den 28 mars 2018 publicerat officiella översättningar av tre dokument med riktlinjer avseende 

värdepapperscentraler. 

 

Riktlinjer för fastställande av de mest relevanta valutor i vilka avveckling sker. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-

66_csdr_guidelines_on_relevant_currencies_sv.pdf  

 

Riktlinjer för att fastställa en värdepapperscentrals betydelse i en värdmedlemsstat. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-

67_guidelines_on_substantial_importance_of_a_csd_sv.pdf  

 

Riktlinjer för samarbete mellan tillsynsmyndigheter. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-

435_csdr_guidelines_on_cooperation_between_authorities_sv.pdf  
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