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Riksbanken stödjer Finansinspektionens förslag till ändrad praxis för rapporteringen av 
handel med företagsobligationer. Riksbanken är positiv till att 
företagsobligationsmarknaden genom en ändrad praxis går mot en ökad transparens. 
Riksbanken vill samtidigt framhålla vikten av att Finansinspektionen efter införandet av 
denna praxis följer och utvärderar hur den påverkar marknaden samt säkerställer att man 
uppnår den transparens som förslaget syftar till. 

Den svenska företagsobligationsmarknaden växer. Från att tidigare ha bestått av ett fåtal 
stora emittenter och investerare har antalet emittenter ökat samtidigt som den 
genomsnittliga storleken på emittenterna minskat och nya investerare har tillkommit. I takt 
med denna utveckling har även omsättningen på sekundärmarknaden ökat. Samtidigt 
skiljer sig tillgången till information åt mellan olika marknadsaktörer vilket blir tydligare i 
samband med att det tillkommer fler och mindre emittenter och investerare. Genom en 
ökad genomlysning av handeln på sekundärmarknaden jämnas tillgången till information 
ut mellan olika marknadsaktörer. Det kan bidra till ett stärkt förtroende för prissättningen 
bland både emittenter och investerare och förbättra marknadens funktionssätt. Effekterna 
är troligtvis särskilt viktiga bland mindre investerare som i dagsläget inte alltid har tillgång 
till samma information som stora investerare. En effektivare prissättning på 
sekundärmarknaden gynnar i sin tur prissättningen även på primärmarknaden, framförallt 
för nya emittenter. Riksbanken anser därför att det är positivt om 
företagsobligationsmarknaden blir mer transparent än i dagsläget och välkomnar 
Finansinspektionens förslag. Riksbanken vill samtidigt framhålla vikten av att 
Finansinspektionen efter införandet av denna praxis följer och utvärderar hur den påverkar 
marknaden samt säkerställer att man uppnår den transparens som förslaget syftar till. 

 
Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad avdelningschef Martin W Johansson efter 
föredragning av Fredrik Bonthron. 
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