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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 24 oktober 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.efra3557g.org/News/Public-165/EFRAG-Endorsement-Status-Report---

Update?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 

 

Värdepapper 

Esma: Svar på konsultationen om riskfaktorer i prospekt  

Esma har den 30 oktober publicerat inkomna svar på konsultationen med förslag till riktlinjer för 

tillsynsmyndigheternas bedömning av riskfaktorer i prospekt.  

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-draft-guidelines-risk-factors-under-

prospectus-regulation  

 

Esma: Svar på konsultationen om information istället för prospekt vid takeovers och 

sammanslagningar 

Esma har den 30 oktober 2018 publicerat inkomna svar på konsultationen med förslag om minsta information 

som ska lämnas i samband med takeovers, sammanslagningar och uppdelningar i de fall undantag från 

prospektkravet tillämpas. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-draft-technical-advice-minimum-

information-content-prospectus  

 

Esma: Derivatmarknaderna i EU 

Esma har den 18 oktober 2018 för första gången publicerat en rapport med statistik över derivatmarknaderna i 

EU. Rapporten ska komma ut en gång om året. Uppgifterna i den bygger på data som rapporterats enligt EMIR.  

Rapporten är uppdelad i tre avsnitt. Det första behandlar strukturer och trender i marknaden, det andra behandlar 

statistiska metoder och det tredje redovisar statistiken över derivatmarknaderna. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-639_esma-rae_asr-derivatives_2018.pdf  
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Övrigt 
EBA: Arbetsprogram för 2019     

EBA har publicerat sitt detaljerade arbetsprogram för 2019 där myndigheten beskriver de specifika aktiviteter 

och uppgifter som myndigheten ska hantera det kommande året. Man redogör också för huvudpunkterna i det 

strategiska arbetet för de kommande tre åren.   

https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-work-programme-for-

2019?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3   

 

ECB: Bank lending survey – oktober 2018   

ECB har publicerat sin bankutlåningsenkät för oktober 2018, Bank lending survey. Av enkäten framgår att 

lånestandarden, eller lånekraven, har lättat ytterligare för företagslån. Vidare framgår att företag och hushåll 

efterfrågar mer lån samt att ECB:s tillgångsköp fortsatt håller utlåningsvolymerna uppe.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr181023.en.html?utm_campaign=unspecified&utm_co

ntent=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3   

 

Bank of England: Kommunikation om hantering av finansiella tjänster vid brexit   

Bank of England har uppdaterat företagen om sin lagstiftnings- och tillsynsinriktning vid Brexit avseende 

finansiella tjänster. Det innebär ändringar i regler och tekniska standarder till följd av Brexit och ger vägledning 

för tillståndsgivning för inkommande EES-företag och icke-brittiska finansiella institut.   

 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2018/october/boes-approach-to-financial-services-

legislation-under-the-eu-withdrawal-act-october-

2018.pdf?la=en&hash=3333513E9979115AC9D4C80741AAFC1CD30B9C38&utm_campaign=unspecified&ut

m_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3   

 

FSB: Finansiella sårbarheter och underlag inför G20 mötet   

Financial Stability Board (FSB) har träffats inför G20 mötet för att diskutera finansiella sårbarheter och underlag 

till mötet. De pekar på risken för att räntehöjningar och ökade kreditspreadar kan försvåra skuldbetalningar och 

refinansieringsbehov för företag och hushåll. De konstaterar att banksystemen idag är mer motståndskraftiga än 

före krisen. Samtidigt menar de att finansieringen från icke-banker ökat vilket skapat nya risker. De uppmanar 

myndigheterna att bygga motståndskraft och i synnerhet makrotillsynsbuffertar.   

 http://www.fsb.org/2018/10/fsb-reviews-financial-vulnerabilities-and-deliverables-for-g20-

summit/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 

https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-work-programme-for-2019?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-work-programme-for-2019?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr181023.en.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr181023.en.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2018/october/boes-approach-to-financial-services-legislation-under-the-eu-withdrawal-act-october-2018.pdf?la=en&hash=3333513E9979115AC9D4C80741AAFC1CD30B9C38&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2018/october/boes-approach-to-financial-services-legislation-under-the-eu-withdrawal-act-october-2018.pdf?la=en&hash=3333513E9979115AC9D4C80741AAFC1CD30B9C38&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2018/october/boes-approach-to-financial-services-legislation-under-the-eu-withdrawal-act-october-2018.pdf?la=en&hash=3333513E9979115AC9D4C80741AAFC1CD30B9C38&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2018/october/boes-approach-to-financial-services-legislation-under-the-eu-withdrawal-act-october-2018.pdf?la=en&hash=3333513E9979115AC9D4C80741AAFC1CD30B9C38&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.fsb.org/2018/10/fsb-reviews-financial-vulnerabilities-and-deliverables-for-g20-summit/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.fsb.org/2018/10/fsb-reviews-financial-vulnerabilities-and-deliverables-for-g20-summit/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

