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Arbetsgruppen för alternativa räntor mötesanteckningar  
2019-01-15 

 

Deltagare 

Johan Bergström, Riksgälden 

Kåre Boström, LF bank 

Christer Frestadius, SBAB 

Joakim Henriks, Swedbank 

Magnus Karlsmyr, Handelsbanken 

William Kellerman, Danske 

Mattias Magnusson, Riksbanken 

Rasoul Najafi, SEB 

Tomas Renger, Danske 

Emil Rizk, Nordea 

Amelie Stierna, Riksbanken 

Jonny Sylvén, Bankföreningen 

 

1. Godkännande av dagordning 

Agendan godkändes 

2. Godkännande av tidigare protokoll 

Protokoll från möten den 11 och 18 december godkändes. 

De godkända protokollen kommer att publiceras på Bankföreningens hemsida inom 

kort.  

3. Datainsamling 

Sammanfattande diskussion om frågor vilka har uppkommit i bilaterala diskussioner 

kring insamling av data. En ny instruktion som inkluderar tillkommande frågor och 

svar kring insamling av information, kommer att sändas ut till medlemmarna.  

Hur transaktioner inom Stiborbankers fondbolag ska hanteras är ännu inte beslutat. 

4. Den kvantitativa analysen 

Mötet diskuterade hur den kvantitativa analysen av transaktionsdata ska 

genomföras. Målet är att samla in data under januari. Därefter kan en 
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kvalitetssäkring och en kvantitativ analys utföras och dokumenteras under februari. I 

mars ska arbetsgruppen göra kvalitativa bedömningar över vilka definitioner av 

räntan som är lämpliga och vilka som inte kan anses vara lämpliga. Målsättningen är 

att resultatet ska kunna ges ut i en konsultation i slutet av mars.  

5. Konsultation om termrate i Euroland 

Arbetsgruppen avstår från att besvara nuvarande konsultation från ECB.  

6. Kontraktsanalys 

Kontraktsanalysen syftar till att identifiera befintliga kontrakt som bankerna kan ha 

med referenser till Stibor samt att analysera om dessa kontrakt istället kan använda 

en RFR ränta. Analysen ska ge svar på om det går att göra dessa byten, när 

eventuella byten kan göras, om det krävs fallbacks mm. Delar av dessa frågor bör 

hanteras av respektive bank men delar borde kunna gå att diskutera på ett generellt 

plan. I denna analys är det viktigt att se och förstå motpartens perspektiv på dessa 

kontrakt. Då motsvarande arbete utförts i andra internationella arbetsgrupper har 

vissa standards utvecklats kring övergång från en interbankränta till en RFR ränta.  

Arbetsgruppen ska också försöka att identifiera när det inte går att byta från Stibor till 

en ny RFR ränta, vilka parter som kan ha problem med detta, om det finns ett behov 

för termrate och på vilket sätt.  

 

Mötet beslutade att starta detta arbete med att titta på konventionella lån till nästa 

möte. Därför ska låneexperterna i Arbetsgruppen bjudas med till nästa möte.  

7. Nästa möte 

Nästa möte kommer att ske kl. 14.00 den 22 januari i Bankföreningens lokaler.   


