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Likviditetsstöd på särskilda villkor  

Bakgrund 

Det börsnoterade holdingbolaget D.Carnegie & Co AB har två helägda svenska 
dotterbolag.  Dotterbolaget Max Matthiessen Holding AB förmedlar försäkrings- och 
sparlösningar och Carnegie Investment Bank AB (nedan Carnegie) bedriver verksamhet 
inom värdepappershandel, investment banking, tillgångsförvaltning och private 
banking. Carnegie är en av de största aktörerna i nordisk aktiehandel sett till 
omsättningen. Den 30 september 2008 uppgick Carnegiekoncernens balansomslutning 
till cirka 33 miljarder kronor och det kapital Carnegie förvaltade uppgick till cirka 122 
miljarder kronor. Carnegie har drygt fyra tusen kunder i Sverige och en inlåning på cirka 
2,5 miljarder kronor. 

Carnegies finansieringssituation har blivit så ansträngd att banken riskerar att inte kunna 
fullgöra sina betalningar. Carnegies möjligheter att finansiera sig har försvårats på grund 
av försämrade möjligheter till så kallad värdepappersbelåning samt ökade säkerhetskrav 
för transaktioner på aktiebörser. Carnegie har ansökt om särskilt likviditetsstöd från 
Riksbanken. 

Överväganden 

Riksbanken har analyserat bankens tillgångar, återbetalningsförmåga och kapitalstruktur 
och kommit till slutsatsen att banken har förutsättningar att fullgöra sina förpliktelser 
förutsatt att den får likviditetsstöd från Riksbanken. Finansinspektionen har gjort 
bedömningen att banken och holdingbolaget är solida.   

Mot bakgrund av den oro som för närvarande råder bedömer Riksbanken att en 
betalningsinställelse i Carnegie kan medföra en risk för en allvarlig störning i det 
finansiella systemet och att förtroendet för betalningssystemet undergrävs. Det finns 
därför synnerliga skäl att lämna kredit på särskilda villkor i likviditetsstödjande syfte till 
Carnegie, som är ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslås besluta att: 
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1. Riksbanken med stöd av 6 kap 8 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska 
bevilja Carnegie Investment Bank AB en kredit på särskilda villkor enligt följande:  

• Belopp: 1 miljard kronor mot säkerhet. 

• Löptid: Tills vidare. 

• Pris för krediten: Reporäntan med ett tillägg av 150 räntepunkter. 

 

2.  Två ledamöter i förening får besluta om villkorens närmare utformning.   
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