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Riksbanken har den 13 december 2007 beslutat ändra säkerhetskraven för krediter 
i RIX och penningpolitiska instrument. Ändringarna har införts i Regelverk för 
RIX och penningpolitiska instrument (Regelverket) och i Riksbankens anvisningar 
för säkerhetshantering (Anvisningarna). Förändringarna träder i kraft den 28 
december 2007. 

Ändringarna innebär följande: 

1. Asset-backed securities (Regelverket E 1.1(b) (iv)-(vi) samt Anvisningarna 2.1 
(h)) 

Förtydligande av nuvarande förbud mot efterställdhet innebärande att 
Riksbanken godtar värdepapper med bakomliggande tillgångar i strukturerade 
emissioner som har högsta betalningsprioritet (kapital och ränta) jämfört med 
andra trancher i samma värdepappersemission efter leverans av ett 
verkställighetsmeddelande enligt vad som anges i anbudscirkuläret. 
Riksbanken accepterar därför endast den högsta prioritetskategorin/tranchen. 

Vidare krävs att värdepapperiseringen innebär en verklig försäljning och att 
den inte är kreditderivatsrelaterad. 

Vad avser Asset-backed securities emitterade i euro kommer Riksbanken 
endast att godkänna värdepapper som är uppförda på ECB:s lista över av 
Eurosystemet godkända värdepapper. 

Ändringarna överensstämmer med vad som gäller enligt Eurosystemets regler 
och den praxis som Riksbanken redan tillämpar. 

2. Värdepapper utgivna av svenska banker och utländska kreditinstitut 
(Regelverket E 1.1 (b) (ii) och E 1.1 (e) samt Anvisningarna 3.1.3) 

Riksbanken godtar från och med den 28 december 2007 som säkerhet 
värdepapper som är utgivet av bank eller motsvarande utländskt kreditinstitut 
som inte har hemvist i samma land som motparten. För dessa införs en 
begränsning av säkerhetsvärdet (det justerade marknadsvärdet) från en enda 
emittent eller grupp av närstående emittenter. Begränsningen har satts till 25 
procent av säkerhetsvärdet för Motpartens samtliga säkerheter. Begränsningen 
gäller inte om det totala säkerhetsvärdet understiger 250 miljoner kronor. 



 

 

 
 

3. Tillgodohavande i Euro som säkerhet (Regelverket E 3.1.2) 

Kravet på särskilda skäl för att ställa tillgodohavande i Euro som säkerhet tas 
bort. Ändringen överstämmer med den praxis som Riksbanken redan 
tillämpar. 

4. Säkerställda obligationer (Regelverket E 1.1 (c)-(e) samt Anvisningarna 3.1.2 
(d), 3.1.3 och 6.1.1) 

Riksbanken medger för säkerställda obligationer undantag från förbudet mot 
värdepapper som utgivits av svensk bank eller utländskt kreditinstitut med 
hemvist i samma land som motparten. Ändringen innebär bl.a. att säkerställda 
obligationer ursprungligen utgivna av SEB Bolån AB, numera SEB, fortsätter 
att vara godkända. 

Riksbanken medger vidare för säkerställda obligationer undantag från 
förbudet mot värdepapper om utgivits av motparten eller av motparten 
närstående institut. För dessa värdepapper tillämpas ett extra 
värderingsavdrag. Storleken på detta framgår av Anvisningarna 3.1.2 (d). Tills 
vidare tillämpas en särskild rutin för pantsättning av säkerställda obligationer 
som emitterats av motparten själv eller av närstående institut. Denna innebär 
att ett särskilt pantkonto skall användas, vilket i sin tur kräver en särskild 
pantförklaring. Motpart som avser att använda denna typ av värdepapper ska 
snarast kontakta Riksbanken. 

Vidare införs för säkerställda obligationer för vilka undantagen enligt ovan är 
tillämpliga en begränsning av säkerhetsvärdet (det justerade marknadsvärdet) 
från en enda emittent eller grupp av närstående emittenter. Begränsningen 
har satts till 25 procent av säkerhetsvärdet för Motpartens samtliga säkerheter. 
Begränsningen gäller inte om det totala säkerhetsvärdet understiger 250 
miljoner kronor. 

5. Rättsutlåtanden i vissa fall (Anvisningarna 4.2) 

Riksbanken har rätt att begära att motparten på egen bekostnad 
tillhandahåller rättsutlåtande avseende villkoren för ett värdepapper som 
motparten önskar använda som säkerhet. 

Frågor kring det praktiska genomförandet till följd av ovanstående ändringar kan 
ställas till Monica Rönnerdahl, telefon 08-787 04 16, 
monica.ronnerdahl@riksbank.se. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Jan Schüllerqvist 

Verksamhetsansvarig RIX 

 

Bil.: Regelverk för RIX och penningpolitiska instrument 
 Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering 
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