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Finansinspektionen 
Box 7821 
SE-103 97 Stockholm 
[Brunnsgatan 3] 
Tel +46 8 408 980 00 
Fax +46 8 24 13 35 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

2021-11-12 

Enligt sändlista FI Dnr 20-4442 
(Anges alltid vid svar) 

Remiss – FI föreslår ändrade regler om säkerställda 
obligationer 

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer. Finansinspektionen 
föreslår även att 3 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar upphävs. 

Finansinspektionens förslag innehåller nya regler om vilken information som 
emittentinstitut ska lämna till investerare och vilka uppgifter som instituten ska 
rapportera. Det föreslås även ändringar i exempelvis bestämmelserna om den 
oberoende granskarens uppgifter och rapporteringsskyldighet. 

De förslag som Finansinspektionen nu remitterar har främst sin grund i nya 
EU-regler och utgår från de lagförslag som finns i regeringens lagrådsremiss 
"Ändrade regler om säkerställda obligationer", som beslutades den 28 oktober 
2021. 

Finansinspektionen föreslår att ändringarna träder i kraft samtidigt som 
motsvarande lagändringar, det vill säga den 8 juli 2022.  

Föreskriftsförslagen och en remisspromemoria bifogas. Av promemorian 
framgår bland annat Finansinspektionens motivering och överväganden till 
förslagen. Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens 
webbplats, www.fi.se. 

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 10 
december 2021. Ange diarienummer 20-24442. 

Frågor om remissen besvaras av Åsa Lööw, på e-post asa.loow@fi.se eller tfn 
08-408 980 60.
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Anna Nystedt 
Regelgivningsansvarig  
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Bilagor:  
Förslag till föreskrifter  
Remisspromemoria 
 
Sändlista: 
Sveriges riksbank 
Riksgäldskontoret 
Konkurrensverket 
Regelrådet 
Bokföringsnämnden 
FAR 
Borgo AB 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
Föreningen Svensk Värdepappersmarknad 
Finansbolagens Förening 
Fondbolagens förening 
Industrins finansförening 
Kommuninvest i Sverige AB 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
Landsorganisationen i Sverige (LO) 
Näringslivets Regelnämnd 
Sparbankernas Riksförbund 
Svenska Bankföreningen 
Svenskt Näringsliv 
Sveriges Finansanalytikers Förening 
Svensk Exportkredit 
Svenska skeppshypotekskassan 
 
För kännedom 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 
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