
 
 
 
 

 

VILLKOR VID FÖRSÄLJNING AV 
RIKSBANKSCERTIFIKAT (FÖRSÄLJNINGSVILLKOR) 

Oktober 2008 

 
 
 
1  Inledande villkor 
 
 
1.1 Enligt 6 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank får Riksbanken i 

penningpolitiskt syfte ge ut egna skuldebrev. Riksbanken kan vidare enligt D.1.2.4 
i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren) ge ut 
Riksbankscertifikat för Huvudsakliga Transaktioner och Strukturella Transaktioner. 

   
1.2 Om inget annat uttryckligen anges i Försäljningsvillkoren gäller Villkoren i 

tillämpbara delar. Ord eller uttryck som anges med stor begynnelsebokstav ska ha 
den betydelse som anges i bilaga H1 till Villkorens Huvuddokument. 

 
1.3 Endast den som är Penningpolitisk Motpart enligt Villkoren (dvs Motpart som har 

rätt till de Stående Faciliteterna) har rätt att förvärva Riksbankscertifikat enligt 
dessa Försäljningsvillkor. 

 
1.4 Om något Försäljningsvillkor är oförenligt med ett Villkor har Försäljningsvillkoret 

företräde.  
 
 
2 Riksbankscertifikaten 
   
 
2.1 Försäljning av Riksbankscertifikat enligt dessa Försäljningsvillkor beslutas efter 

anbudsförfarande. 
 
2.2 Anbudsdagen tilllkännages minst 1 dag i förväg och annonseras i SAXESS/OMFIE 

sid. RIKD. 
 
2.3 På anbudsdagen tillkännages annonserad volym, löptid, förfallodag, ränta, 

anbudstid, tidpunkt för tillkännagivande av tilldelningsbeslut i SAXESS/OMFIE sid. 
RIKD. 

 
2.4 För Riksbankscertifikaten gäller Allmänna Lånevillkor för Riksbankscertifikat 

oktober 2008 (Lånevillkoren).  
 
 
3 Anbudsförfarande 
 
 



3.1 Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK). Volymen ska anges till 1.000.000 
SEK eller hela multiplar därav och får inte överstiga 100 procent av annonserad 
volym. Maximalt ett (1) anbud per enskild anbudsgivare får lämnas. 

 
3.2 Anbud lämnas per telefon 08-696 69 70 och ska bekräftas via fax 08-787 01 69. 

Anbudstiden är kl. 09.30-10.00. Avgivna anbud per telefon är bindande för 
anbudsgivaren. Det innebär att anbudsgivaren är bunden av ett avgivet anbud 
oavsett vem hos anbudsgivaren som har avgivit anbudet. Det innebär också att 
anbudsgivaren inte får återkalla eller ändra avgivna anbud efter det att tidsfristen 
för inlämnande av anbud har löpt ut.  

 
 
3.3 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som innehåller villkor utöver de som avses i 

Försäljningsvillkoren eller Lånevillkoren. Riksbanken har också rätt att avvisa ett 
anbud om Riksbanken inte har erhållit bekräftelse via telefax senast kl. 10.15 på 
anbudsdagen, eller om telefaxmeddelandet och telefonanbudet är oförenliga. 

 
3.4 Riksbanken förbehåller sig rätten att avvisa anbud som  

 
(i) lämnats eller bekräftats efter den utsatta tidsfristen, 
 
(ii) överstiger högsta tillåtna volym enligt punkt 2.1 eller understiger lägsta tillåtna 
volym 

 
3.5 (i) En enskild anbudsgivare kan tilldelas maximalt 100 procent av annonserad 

volym. 
 

(ii) Tilldelningen sker utifrån total erbjuden volym av Riksbankscertifikat i förhållande till 
total budvolym  
 
(iii) Tilldelningarna ska avrundas till närmaste miljontal kronor. 

(iv) Besked om tilldelning tillkännages på anbudsdagen klockan 10.30 
(CET/CEST) i SAXESS/OMFIE sid. RIKE.  

 
3.6 Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela Riksbankscertifikat till en volym som 

avviker från den annonserade volymen om enligt Riksbankens bedömning 
särskilda skäl föreligger. Anbudsgivaren är skyldig att ta emot tilldelad volym även 
om denna är mindre än den i anbudet begärda volymen. 

 
 
4 Ränta 
 
 Räntan är Riksbankens rådande reporänta. 
 
  
 
 
5 Likvid 
 

Likvid ska erläggas en (1) bankdag efter anbudsdagen varvid äganderätten till 
Riksbankscertifikaten övergår till anbudsgivaren genom anteckning därom på Vp-
konto. 



 
 
 
 6 Meddelanden 

 
Anbud enligt dessa Försäljningsvillkor kan lämnas enbart enligt vad som sägs i p. 
3.2 ovan. 
 

7. Ändringar 
 
Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Försäljningsvillkor. 
Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas motparterna senast kl. 15.00 
dagen före anbudsdagen. 
 
 
 
Sveriges riksbank    
 
 


