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Arbetsgruppen för alternativa räntor 2019-09-03 

 

Deltagare 

Ola Bladholm, Nordea 

Kåre Boström, LF 

Johan Bergström, Riksgälden 

Christer Frestadius, SBAB 

Joakim Henriks, Swedbank 

Magnus Karlsmyr, SHB 

Carl Milton, Danske 

Rasoul Najafi, SEB 

Christian Perers, Nordea 

Tomas Renger, Danske Bank 

Amelie Stierna, Riksbanken 

Johan Svensson, SHB 

Jonny Sylvén, Bankföreningen 

1. Godkännande av agenda 

Agendan godkändes. 

2.Godkännande av tidigare protokoll 

Protokollet från tidigare möte godkändes.  

3. Fixingmetodik Publicering, H 

Under mötet diskuterades vissa av de delar som hade tagits upp på det senaste 

mötet avseende kontrollfunktioner. Huvuddelen av denna punkt var dock fokuserad 

på vad det är som ska publiceras dagligen i samband med fixingen. Det handlade 

om vilken information som är lämplig att offentliggöra varje dag eller möjligen att viss 

information ska publiceras på aggregerad nivå månads- eller kvartalsvis. Mycket 

fokus lades också på vad som ska publiceras när det uppkommer någon form av fel i 

hanteringen.   

4. Övergångsfrågan – Fallbacks 

Mötet diskuterade vad som har sagts internationellt rörande rekommendationer om 

hur övergången från Ibors till RFR kan uttryckas som fallback-klausuler i avtal. Det 
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har främst diskuterats flitigt i grupper där deras Ibor med största sannolikhet ska 

försvinna. Sådant läge har inte Sverige. Eftersom BMR kräver att det ska finnas 

reglerat hur företag som står under tillsyn ska hantera att en referensränta upphör, 

och det ska återspeglas i avtal, är det av vikt att detta även finns något 

rekommenderat i Sverige rörande den nya RFR för SEK.  

5. Kontakt med andra 

Sekretariatet har haft kontakt med Norge och Danmark om hur arbetet går. Danmark 

har bestämt en definition och Norge är nära beslut.  

6. Övriga frågor  

En fråga restes kring om det behövs sättas igång ett arbete med att se över 

möjligheten att kontakta någon annan som potentiell administratör av räntan om än 

Riksbanken. Arbetsgruppen ansåg inte det vara befogat än. En ytterligare fråga 

rörde att sekretariatet har haft kontakt med Riksbanksutredningen rörande dess 

arbete om den nya Riksbankslagen och hur det skulle kunna påverka Agars arbete. 

7. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 10 september kl. 15.00 i Bankföreningens lokaler.  

 


