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Ramverket för Stibor – förslag till ändringar
(Öppet för synpunkter 26 november till 27 december; info@swedishbankers.se)
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ändringar kursiverade

Ändringar understrukna och kursiverade

Ramverk för Stibor
Avtal med rörlig ränta är i betydande
omfattning kopplade till Stibor. Detta
ramverk reglerar hur fastställandet av
Stibor styrs och kontrolleras, vad som
gäller för Stiborbankerna, hur dessa
utses samt hur transparens kring
Stibor åstadkoms. Svenska
Bankföreningen, som är ansvarig för
ramverket, har för hanteringen av
Stiborrelaterade frågor inrättat en
Stiborkommitté samt ett sekretariat.
Uppgifterna för dessa anges i
ramverket.

Ramverk för Stibor
Avtal med rörlig ränta är i betydande
omfattning kopplade till Stibor. Detta
ramverk reglerar hur fastställandet av
Stibor styrs och kontrolleras, vad som
gäller för Stiborbankerna, hur dessa
utses samt hur transparens kring
Stibor åstadkoms. Svenska
Bankföreningen, som blev ansvarig för
Stibor och dess ramverk i mars 2013,
har för hanteringen av
Stiborrelaterade frågor inrättat en
Stiborkommitté och ett sekretariat.
Uppgifterna för dessa anges i
ramverket.
Bankföreningen har nu bildat ett
helägt dotterbolag, Financial
Benchmarks Sweden AB (nedan
Financial Benchmarks), med uppgift
att ta över föreningens
Stiborverksamhet. De uppgifter som
tidigare ankom på Bankföreningen och
dess styrelse har från och med den
xxx 2019 övertagits av Financial
Benchmarks och dess styrelse.
Stiborkommittén blir en kommitté inom
bolaget. Bolaget inträder också i
funktionen som Stiborsekretariat.
…
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Regler om styrning och kontroll (1)
beslutas av Svenska
Bankföreningens styrelse. Beslut om
övriga delar (2 och 3) fattas av
Stiborkommittén på uppdrag av
Bankföreningens styrelse.
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1. Regler om styrning och
kontroll
Stiborkommittén

Regler om styrning och kontroll (1)
beslutas av styrelsen för Financial
Benchmarks. Beslut om övriga delar
(2 och 3) fattas av Stiborkommittén på
uppdrag av Financial Benchmarks
styrelse.

1. Regler om styrning och
kontroll
Stiborkommittén

…
Oberoende ledamot nomineras av
Bankföreningens kansli.

…
Oberoende ledamot nomineras av
Financial Benchmarks kansli.

Bankföreningens styrelse utser
ledamöter och personliga suppleanter
för dessa i Stiborkommittén.
Kommittén utser inom sig en
ordförande och en vice ordförande.
Mandatperioden för ledamot och
suppleant är två år och kan förlängas.
…
Riksbanken, beräkningsombudet och
Bankföreningen har rätt att utse
observatörer i kommittén. Dessa har
rätt att delta i kommitténs
sammanträden.
…
Kommittén sammanträder fyra
gånger per år och i övrigt om
ordföranden, två ledamöter,
Bankföreningen eller Riksbanken
begär det.
…
Vid sammanträdena ska upprättas
minnesanteckningar. Dessa ska
publiceras senast tre månader efter
sammanträdet på hemsida som
Bankföreningen bestämmer.
…

Financial Benchmarks styrelse utser
ledamöter och personliga suppleanter
för dessa i Stiborkommittén.
Kommittén utser inom sig en
ordförande och en vice ordförande.
Mandatperioden för ledamot och
suppleant är två år och kan förlängas.
…
Riksbanken, beräkningsombudet och
Financial Benchmarks har rätt att utse
observatörer i kommittén. Dessa har
rätt att delta i kommitténs
sammanträden.
…
Kommittén sammanträder fyra gånger
per år och i övrigt om ordföranden, två
ledamöter, Financial Benchmarks eller
Riksbanken begär det.
…
Vid sammanträdena ska upprättas
minnesanteckningar. Dessa ska
publiceras senast tre månader efter
sammanträdet på hemsida som
Financial Benchmarks bestämmer.
…
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Stiborkommittén har ställning som
kommitté inom Bankföreningen.
Avtal rörande Stiborverksamheten,
t.ex. med beräkningsombud, sluts av
Bankföreningen.

Stiborkommittén har ställning som
kommitté inom Financial Benchmarks.
Avtal rörande Stiborverksamheten,
t.ex. med beräkningsombud, sluts av
Financial Benchmarks.

Stiborkommitténs uppgifter
…
- Hantera frågor rörande Stibor
som hänskjuts till kommittén
av Bankföreningens styrelse,
Riksbanken,
beräkningsombudet eller en
Stiborbank.

Stiborkommitténs uppgifter
…
- Hantera frågor rörande Stibor
som hänskjuts till kommittén av
Financial Benchmarks styrelse,
Riksbanken,
beräkningsombudet eller en
Stiborbank.

…

…
-

Utforma förslag till avtal med
beräkningsombud för
godkännande av
Bankföreningen.

…

-

Utforma förslag till avtal med
beräkningsombud för
godkännande av Financial
Benchmarks.

-

Om en Stiborbank inte följer
ramverket utfärda en erinran till
banken och om banken inte
inom två veckor gjort rättelse
rapportera detta till Financial
Benchmarks styrelse som
därefter har rätt att fatta beslut
om eventuella åtgärder mot
Stiborbanken.
För beslutsförhet krävs att
minst halva antalet ledamöter
är närvarande. Beslut fattas
med 2/3 majoritet av de
närvarande. För beslut om
erinran och rapportering av
Stiborbank till
Financial Benchmarks styrelse
krävs dock enhällighet bland
de övriga bankerna.

…
-

-

Om en Stiborbank inte följer
ramverket utfärda en erinran
till banken och om banken
inte inom två veckor gjort
rättelse rapportera detta till
Bankföreningens styrelse som
därefter har rätt att fatta beslut
om eventuella åtgärder mot
Stiborbanken.
För beslutsförhet krävs att
minst halva antalet ledamöter
är närvarande. Beslut fattas
med 2/3 majoritet av de
närvarande. För beslut om
erinran och rapportering av
Stiborbank till

Bankföreningens styrelse krävs
dock enhällighet bland de övriga
bankerna.

-

-
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Beslut om godkännande av
Stiborbank m.m.

Beslut om godkännande av
Stiborbank m.m.

En bank ansöker hos
Stiborkommittén om att bli antagen
som Stiborbank. I ansökan ska
banken uttryckligen åta sig att följa
detta ramverk för Stibor och de beslut
som fattas av Bankföreningens
styrelse och Stiborkommittén.

En bank ansöker hos Stiborkommittén
om att bli antagen som Stiborbank. I
ansökan ska banken uttryckligen åta
sig att följa detta ramverk för Stibor
och de beslut som fattas av Financial
Benchmarks styrelse och
Stiborkommittén.

Kommittén ska med eget yttrande
överlämna ansökan till
Bankföreningens styrelse som fattar
beslut om eventuellt godkännande av
banken som Stiborbank.

Kommittén ska med eget yttrande
överlämna ansökan till Financial
Benchmarks styrelse som fattar beslut
om eventuellt godkännande av
banken som Stiborbank.

En Stiborbank som inte längre
uppfyller kraven för att vara
Stiborbank, upphör att vara
Stiborbank. Sådant beslut fattas av
Bankföreningens styrelse efter
förslag från Stiborkommittén.

En Stiborbank som inte längre
uppfyller kraven för att vara
Stiborbank, upphör att vara
Stiborbank. Sådant beslut fattas av
Financial Benchmarks styrelse efter
förslag från Stiborkommittén.
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Kontrollfunktioner
…
Extern revision ska genomföras av
Stiborverksamheten hos
Bankföreningen, Stiborbankerna och
beräkningsombudet minst vartannat
år i enlighet med beslut av
Stiborkommittén.

Kontrollfunktioner
…
Extern revision ska genomföras av
Stiborverksamheten hos Financial
Benchmarks, Stiborbankerna och
beräkningsombudet minst vartannat år
i enlighet med beslut av
Stiborkommittén.
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Stiborsekretariatet

Stiborsekretariatet

Stiborkommittén ska ha tillgång till en
sekretariatsfunktion som
tillhandahålls av Svenska
Bankföreningen.

Stiborkommittén ska ha tillgång till en
sekretariatsfunktion som tillhandahålls
av Financial Benchmarks.
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Transparens
…
Detta ramverk liksom namnen på
Stiborbankerna och på ledamöterna i
Stiborkommittén ska finnas
tillgängliga på hemsida som
Bankföreningen bestämmer.
…
Sekretariatet ska ombesörja att
bekräftelser från Bankföreningen,
Stiborbankerna och
beräkningsombudet om att detta
ramverk och ESMA/EBA-principerna
följs, publiceras på Bankföreningens
hemsida.

Transparens
…
Detta ramverk liksom namnen på
Stiborbankerna och på ledamöterna i
Stiborkommittén ska finnas tillgängliga
på hemsida som Financial
Benchmarks bestämmer.
…
Sekretariatet ska ombesörja att
bekräftelser från Financial
Benchmarks, Stiborbankerna och
beräkningsombudet om att detta
ramverk och ESMA/EBA-principerna
följs, publiceras på hemsida som
Financial Benchmarks bestämmer.
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Beräkningsombud
…
- Ha system för internkontroll,
för lagring av kommunikation
med Stiborbankerna och
Bankföreningen, för
publicering av rättelse av
felaktig Stibor samt för
visselblåsning.

Beräkningsombud
…
- Ha system för internkontroll, för
lagring av kommunikation med
Stiborbankerna och Financial
Benchmarks, för publicering av
rättelse av felaktig Stibor samt
för visselblåsning.
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Ändringar av regelverket
…

Ändringar av regelverket
…

Ändringsförslag ska publiceras på
Bankföreningens hemsida och
information om ändringen ska lämnas
till olika intressenter [via
beräkningsombudet].
…

Ändringsförslag ska publiceras på
hemsida som Financial Benchmarks
bestämmer och information om
ändringen ska lämnas till olika
intressenter [via beräkningsombudet].
…

Beslut om ändringar av del 1 ”Regler
för styrning och kontroll” fattas av
Bankföreningens styrelse på grundval

Beslut om ändringar av del 1 ”Regler
för styrning och kontroll” fattas av
Financial Benchmarks styrelse på
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av ett motiverat förslag från
kommittén.

grundval av ett motiverat förslag från
kommittén.

Beslut om ändringar av del 2 ”Regler
för inrapportering och beräkning av
Stibor” och del 3 ”Regler för
Stiborbankernas interna styrning”
fattas av kommittén och anmäls till
Bankföreningens styrelse vid dess
nästa sammanträde.

Beslut om ändringar av del 2 ”Regler
för inrapportering och beräkning av
Stibor” och del 3 ”Regler för
Stiborbankernas interna styrning”
fattas av kommittén och anmäls till
Financial Benchmarks styrelse vid
dess nästa sammanträde.

Om osedvanliga
marknadsförhållanden råder och
dessa allvarligt kan påverka
interbankmarknaden kan kommittén
besluta om ändringar också av del 1
”Regler för styrning och kontroll”. Ett
sådant beslut ska omedelbart
anmälas till Bankföreningens styrelse
för godkännande.

Om osedvanliga
marknadsförhållanden råder och
dessa allvarligt kan påverka
interbankmarknaden kan kommittén
besluta om ändringar också av del 1
”Regler för styrning och kontroll”. Ett
sådant beslut ska omedelbart anmälas
till Financial Benchmarks styrelse för
godkännande.

