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Arbetsgruppen för alternativa räntor mötesanteckningar 
2019-02-05 
 

Deltagare 
Johan Bergström, Riksgälden 
Jonas Bjelkeryd, Nordea 
Ola Bladholm, Nordea 
Håkan Borgedahl, Swedbank 
Kåre Boström, LF Bank 
Christer Frestadius, SBAB 
Joakim Henriks, Swedbank 
Magnus Karlsmyr, SHB 
Anders Kvist, Finansinspektionen 
Sara Lindahl, Danske 
Mathias Magnusson, Riksbanken 
Maria Nyberg, SEB 
Jenny Ramstedt, SEB 
Emil Rizk, Nordea 
Daniel Sillén, SHB 
Johan Svensson, SHB 
Anne Sundqvist, Bankföreningen 
Jonny Sylvén, Bankföreningen 
Fredrik Woxberg, SEB 

1. Godkännande av agenda 
Agendan godkändes 

2. Godkännande av tidigare protokoll 
Protokollet från tidigare möte godkändes. 

3. Datainsamling 
Alla banker har lämnat informationen och vid en första kontroll så ser det mesta bra 
ut.  
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4. Kontraktsanalys: derivat 
Det ansågs att i en värld där inte Stibor finns kommer det inte finnas några problem 
att referera till en RFR istället för att referera till Stibor i derivatkontrakt. Det finns 
inga behov av längre referensräntor (termrate).  Det kommer dock vara betydande 
övergångsproblem med utestående kontrakt ifall Stibor upphör. Frågan om olika 
former av konventioner om såväl ränteberäkning som metoder för att räkna upp RFR 
till längre löptider är inte något som denna arbetsgrupp behöver bestämma. Det är 
upp till marknaden att sköta om utifrån vad som är efterfrågat. Dock är det klart att 
det är uppskattat att samma konventioner används av såväl derivat som 
obligationsmarknaden. Genom att det finns olika lösningar på internationella 
konventioner idag så är det även möjligt att det kommer att vara olika konventioner 
även i framtiden.  

5. Ändringar i Rix 
Riksbanken har remitterat ett förslag om ändringar i Villkor för RIX och 
penningpolitiska instrument. Tiden för att lämna svar på remissen har redan gått ut 
och det har informerats om denna remiss tidigare. Riksbanken meddelade att denna 
ändring delvis görs för att göra det möjlighet med en eventuell administration av en 
framtida transaktionsbaserad, kort referensränta (RFR) hos Riksbanken. Det 
meddelades även att Riksbanken kommer att meddela sex månader i förväg innan 
ändringar i vilken information de behöver för sin verksamhet. Det kommer även gälla 
för dessa ändringar.  

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 19 februari kl. 14.00 i Bankföreningens lokaler.  
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