
   MINNESANTECKNINGAR 
   NR 1 - 2020 

 
 

Stiborkommittén den 31 januari 2020 

 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatörer: 
 
 
 
Stiborsekretariatet: 
 
 

Peder Hagberg, SEB, ordförande 
Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna 
Ulf Jacobsson, Swedbank  
Fredrik Jönsson, SBAB  
Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef 
Martin Rydin, LF  
Christian Perers, Nordea 
Per Tunestam, Danske bank 
Thomas Åhman, Handelsbanken  
 
Johannes Forss Sandahl, Riksbanken 
Mark Beaumont, SFBF 
Peter Danielsson, Nasdaq  
 
Anne Sundqvist, Bankföreningen 
Jonny Sylvén, Bankföreningen 
Tomas Tetzell, Bankföreningen 

 
1 § Öppnande 
Ordföranden hälsade Mark Beaumont, företrädare för Swedish Financial Benchmark Facility, 
välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.  

2 § Föregående protokoll 

Protokollet från sammanträdet den 22 november 2019 lades med godkännande till 
handlingarna.  

3 § Stibors utveckling  

Lämnades en redogörelse för hur Stibor utvecklats sedan kommitténs förra sammanträde. 
Det noterades att Riksbankens ändring av reporäntan som väntat påverkade fixingen kring 
årsskiftet.  

4 § Alternativa räntor 

Arbetet är nu inne i sin slutfas med färdigställande av dokument om fixingprocessen, dvs. 
bl.a. hur beräkningen av räntan ska gå till och hur olika faktorer ska beaktas. Definitionen av 
räntan är klar och Riksbanken har förklarat sig vara beredd att publicera en kort 
referensränta. 

Ett slutdokument förbereds innehållande också rekommendationer till marknaden om hur 
den alternativa räntan kan användas (till en början främst som fall-back till Stibor).  



Under våren kommer kontakter att fortsätta med ISDA och LMA. Vidare kan det bli aktuellt 
med seminarier.  

Vidare informerades om hur arbetet med alternativa räntor fortskrider i en del länder. Det 
noterades att det är viktigt med fortsatt bevakning av den internationella utvecklingen.   

5 § Bloombergs publicering av 0-bidrag 

FBS uppmärksammar Bloomberg varje gång det är 0-bidrag eller 0-fixing. Bloombergs har 
dock alltjämt problem med att publicera detta korrekt på alla sina sidor. Det är också svårt att 
få återkoppling från företaget.  

Bankerna rekommenderades att påtala för Bloombergs helpdesk varje gång 0-bidrag 
lämnas, eftersom detta verkar vara bästa vägen att få viss attention på frågan.  

6 § Övriga frågor 

Berördes behovet av information till marknaden om övergången från Nasdaq till SFBF av 
publicering och distribution av Stibor.  

 
7 § Nästa möte 

Noterades att nästa möte med kommittén är bestämt till den 20 mars.  

 

Vid anteckningarna 

 

Tomas Tetzell  

 

 

 


