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Riksgäldens uppdrag inom finansiell krishantering 
Riksgälden ska tillsammans med Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksbanken 
verka för att det finansiella systemet är stabilt. Det är ett viktigt ansvar eftersom en allvarlig 
störning i systemet kan orsaka stora kostnader för samhällsekonomin i form av sjunkande 
produktion och ökad arbetslöshet. Riksgäldens huvudsakliga uppdrag inom finansiell 
stabilitet är att ge förebyggande stöd till livskraftiga banker och andra institut, hantera 
systemviktiga företag som inte längre är livskraftiga samt ansvara för insättningsgarantin. 
 
Det förfarande som finns för att hantera systemviktiga företag som inte längre är livskraftiga 
kallas för resolution. I resolution tar staten, genom Riksgälden, kontroll över ett 
problemdrabbat företag för att rekonstruera eller avveckla det under ordnade former och i 
syfte att undvika användning av skattemedel. Under resolutionsprocessen hålls hela eller 
delar av företaget öppet för att insättare och andra kunder ska ha tillgång till sina konton och 
övriga tjänster. 
 

Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) 
I resolution hanteras företagets förluster genom att aktie- och fordringsägare först bär 
kostnaderna (genom så kallad skuldnedskrivning eller bail-in). För att skuldnedskrivning ska 
kunna genomföras måste företagen därmed ha en viss mängd kapital och skulder som kan 
täcka förluster och återställa kapitalet. Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) 
säkerställer att det finns tillräckligt med kapital och skulder som kan skrivas ned eller 
konverteras för att företagets livskraftighet ska kunna återställas.1 

 

 

 

                                                        

1 MREL står för ”minimum requirement for own funds and eligible liabilities”.  
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Ordlista 

Bruttosoliditetskrav: Minimikrav för bruttosoliditetsgrad enligt artikel 92.1d tillsynsförordningen 

Efterställda kvalificerade instrument och skulder: Efterställda kvalificerade instrument enligt 2 kap. 

2 b § LOR och skulder som avses i 4 kap. 11 § LOR 

ESR: Europeiskt systemviktig resolutionsenhet 

Externt MREL: Det MREL som ska uppfyllas av 1) resolutionsenheter och 2) företag som varken är 

resolutionsenhet eller dotterföretag till en resolutionsenhet/företag från tredje land 

FAB: Förlustabsorberingsbelopp 

GSR: Globalt systemviktig resolutionsenhet 

Internt MREL: Det MREL som ska uppfyllas av företag som inte är resolutionsenheter och som är 1) 

dotterföretag till en resolutionsenhet eller 2) dotterföretag till ett företag från tredje land 

Institut: Kreditinstitut och värdepappersbolag enligt 2 kap. 1 § LOR 

Kombinerat buffertkrav: Krav enligt 2 kap. 2 § lag (2014:966) om kapitalbuffertar   

Kvalificerad skuld: Skuld enligt 2 kap. 2 a § LOR 

LOR: Lagen (2015:1016) om resolution (enligt den lydelse som trädde i kraft den 1 juli 2021) 

LRE: Totalt exponeringsmått för bruttosoliditet 

MREL: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder 

Nedskrivningsbar skuld: Skuld enligt 2 kap. 2 § LOR 

NSR: Nationellt systemviktig resolutionsenhet 

Pelare 1-krav: Kapitalkrav enligt artikel 92.1c tillsynsförordningen  

Pelare 2-krav: Kapitalkrav som beslutas i enlighet med 2 kap. 1 § första stycket lagen (2014:968) 

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag 

Resolutionsenhet: en juridisk person inom EES som enligt en resolutionsplan ska vara föremål för 

resolutionsåtgärder (2 kap. 1 § LOR) 

Resolutionsgrupp: en resolutionsenhet och dess dotterföretag som inte är a) en resolutionsenhet, b) 

ett dotterföretag till en annan resolutionsenhet, eller c) ett dotterföretag i ett tredjeland som enligt 

resolutionsplanen inte ingår i resolutionsgruppen och dess dotterföretag (2 kap. 1 § LOR) 

Större dotterföretag: Ett dotterföretag enligt artikel 4.1.135 tillsynsförordningen 

TLOF: Totala skulder och eget kapital 

TREA: Totalt riskvägt exponeringsbelopp 
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ÅKB: Återkapitaliseringsbelopp 

ÖR: Övrig resolutionsenhet 



RIKSGÄLDEN |  KRAVET PÅ KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER (MREL) MREL-POLICY 

5 

 

I denna MREL-policy framgår Riksgäldens avsedda tillämpning av kravet på kapitalbas och 

kvalificerade skulder (MREL). En mer utförlig redogörelse för Riksgäldens överväganden 

och ställningstaganden framgår av beslutspromemorian Kravet på kapitalbas och 

kvalificerade skulder (MREL), från den 13 oktober 2021 (Dnr. RGR 2021/26).2  

Utgångspunkter för tillämpning av MREL 

Allmänt om beslut om MREL 

1. MREL beslutas av Riksgälden i anslutning till resolutionsplaneringen.3 

- Ett företag som ska vara föremål för resolutionsåtgärder utgör en resolutionsenhet.4 

- En resolutionsgrupp utgörs av en resolutionsenhet och dess dotterföretag som inte själva 

utgör resolutionsenheter eller är dotterföretag till en annan resolutionsenhet.5 

För företag som omfattas av en koncernresolutionsplan anges koncernens resolutionsenheter och 

resolutionsgrupper i planen. 

2. För dotterföretag inom resolutionsgrupper gäller särskilda regler om hur MREL ska uppfyllas. Det 

MREL som ska uppfyllas av sådana företag benämns internt MREL. Det MREL som ska uppfyllas av 

övriga företag benämns externt MREL. 

Företag som omfattas av MREL och nivå för beräkning och uppfyllnad 

Institut 

3. Företag som är institut ska vara föremål för beslut om MREL.6 För institut som är dotterföretag till en 

resolutionsenhet kan Riksgälden, under vissa förutsättningar, besluta om undantag från MREL.7 

Riksgälden avser som huvudregel att inte besluta om sådana undantag. 

Företag som inte är institut 

4. Företag som omfattas av LOR men som inte är institut ska, med undantag för företag som är 

dotterföretag till en resolutionsenhet, vara föremål för beslut om MREL. För företag som är 

dotterföretag till en resolutionsenhet men inte är institut får Riksgälden besluta om MREL.8 

Riksgälden avser att fatta sådana beslut endast i de fall det anses behövligt utifrån 

resolutionsplanen.  

 

                                                        

2 Se Riksgäldens hemsida, www.riksgalden.se/mrel 
3 4 kap. 1 § LOR. 
4 2 kap. 1 § LOR. 
5 Ibid. 
6 4 kap. 1 § LOR. 
7 4 kap. 20 § LOR. 
8 4 kap. 22 § LOR. 

http://www.riksgalden.se/mrel
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Nivå för beräkning och uppfyllnad 

5. MREL ska bestämmas och uppfyllas på individuell nivå, förutom i följande fall.9 
- För en resolutionsenhet som ingår i en resolutionsgrupp ska MREL beräknas och uppfyllas 

på konsoliderad basis på resolutionsgruppsnivå. 
- För ett moderföretag inom EES som är dotterföretag till ett företag i tredje land och som 

ingår i en resolutionsgrupp utan att vara resolutionsenhet ska MREL beräknas och uppfyllas 
på konsoliderad nivå. 

 

Företagstyp Beslut om MREL Nivå Krav 

1.  Företag som ingår i resolutionsgrupp 

a) Resolutionsenhet Obligatoriskt (för alla företag) Konsoliderad Externt 

b) Dotterföretag till 
resolutionsenhet 

Institut: Obligatoriskt, men Riksgälden 
kan besluta om undantag 
Ej institut: Endast om Riksgälden 
beslutar 

Individuell Internt 

c) Moderföretag inom EES som är 
dotter till tredjelandsföretag 

Obligatoriskt Konsoliderad Internt 

2.  Företag som inte ingår i resolutionsgrupp   

a) Resolutionsenhet Obligatoriskt (för alla företag) Individuell Externt 

b) Icke resolutionsenhet (hanteras 
genom konkurs eller likvidation) 

Obligatoriskt (för alla företag) 
Individuell 

Om moderföretag inom 
EES: konsoliderad 

Externt (i 
tillämpliga 

delar) 

 

Klassificering av resolutionsenheter  

6. Företag som utgör resolutionsenheter ska klassificeras enligt följande:10 

Resolutionsenhet Beskrivning 

Globalt systemviktig 
resolutionsenhet (GSR) 

Resolutionsenhet som är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant enligt 
definitionen i LOR. 

Europeiskt systemviktig 
resolutionsenhet (ESR) 

Resolutionsenhet som inte är GSR och som har tillgångar som överstiger 100 miljarder 
euro eller ingår i en resolutionsgrupp som har tillgångar som överstiger 100 miljarder euro. 

Nationellt systemviktig 
resolutionsenhet (NSR) 

Resolutionsenhet som inte är GSR eller ESR men som Riksgälden bedömer vara en 
sannolik systemrisk i händelse av fallissemang. 

Övrig resolutionsenhet (ÖR) Företag som är resolutionsenhet men som inte klassificerats som GSR, ESR eller NSR. 

 

7. Företag som är resolutionsenheter utgör enligt Riksgäldens bedömning en sannolik systemrisk i 

händelse av fallissemang. Resolutionsenheter som inte är GSR eller ESR klassificeras därmed som 

NSR. 

                                                        

9 4 kap. 23 § LOR. 
10 Se avsnitt 2 av Riksgäldens beslutspromemoria Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL), från den 13 

oktober 2021 (Dnr. RGR 2021/26). 
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Fastställande och beräkning av MREL 
8. Beräkning av MREL sker på samma sätt för externt MREL och internt MREL. 

 

9. Beslut om MREL ska uttryckas i två kvoter; en riskvägd kvot (riskvägt MREL) och en 

bruttosoliditetskvot (icke riskvägt MREL).11  

 

10. Täljaren i både riskvägt MREL och icke riskvägt MREL utgörs av summan av ett 

förlustabsorberingsbelopp (FAB) och ett återkapitaliseringsbelopp (ÅKB). För riskvägt MREL 

beräknas FAB och ÅKB utifrån företagets, eller i förekommande fall resolutionsgruppens, riskvägda 

kapitalkrav. För icke riskvägt MREL beräknas FAB och ÅKB utifrån företagets icke riskvägda 

kapitalkrav.12 

 

11. Nämnaren i riskvägt MREL utgörs av företagets, eller i förekommande fall resolutionsgruppens, 

totala riskvägda exponeringsbelopp (TREA).  

 

12. Nämnare i icke riskvägt MREL utgörs av företagets, eller i förekommande fall resolutionsgruppens, 

totala exponeringsbelopp (LRE). 

 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑔𝑡 𝑀𝑅𝐸𝐿 (% 𝑎𝑣 𝑇𝑅𝐸𝐴) =
𝐹𝐴𝐵𝑇𝑅𝐸𝐴 + Å𝐾𝐵𝑇𝑅𝐸𝐴

𝑇𝑅𝐸𝐴
 

 

𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑔𝑡 𝑀𝑅𝐸𝐿 (% 𝑎𝑣 𝐿𝑅𝐸) =
𝐹𝐴𝐵𝐿𝑅𝐸 + Å𝐾𝐵𝐿𝑅𝐸

𝐿𝑅𝐸
 

 

 

Beräkning av FAB 

13. FAB i riskvägt MREL (FABTREA) utgörs av summan av företagets, eller i förekommande fall 

resolutionsgruppens, riskvägda pelare 1-krav och pelare 2-krav.13 

 

14. FAB i icke riskvägt MREL (FABLRE) utgörs av företagets, eller i förekommande fall 

resolutionsgruppens, bruttosoliditetskrav (3 procent av LRE).14 

Beräkning av ÅKB 

Företag som inte bedöms kunna avvecklas genom konkurs eller likvidation 

15. För 1) resolutionsenheter och 2) dotterföretag som ingår i en resolutionsgrupp och inte ska 

avvecklas genom konkurs eller likvidation fastställs ÅKB enligt följande: 

 

                                                        

11 4 kap. 1 § LOR. 
12 4 kap. 3 och 4 §§ LOR. 
13 4 kap. 3 § 1a och 4 kap. 4 § 1a LOR. 
14 4 kap. 3 § 2a och 4 kap. 4 § 2a LOR. 
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a. ÅKB i riskvägt MREL (ÅKBTREA) utgörs av summan av företagets, eller i förekommande fall 

resolutionsgruppens, pelare 1-krav, pelare 2-krav samt ett marknadsförtroendebelopp.15 

Marknadsförtroendebeloppet ska uppgå till det kombinerade buffertkravet minus den 

kontracykliska kapitalbufferten plus pelare 2-vägledningen. 

 

b. ÅKB i icke riskvägt MREL (ÅKBLRE) utgörs av företagets, eller förekommande fall 

resolutionsgruppens, bruttosoliditetskrav (3 procent av LRE).16 

 

c. ÅKB i riskvägt MREL och icke riskvägt MREL kan anpassas om företagets resolutionsplan 

innefattar resolutionsåtgärder som medför att endast delar av företagets verksamhet kommer 

behöva återkapitaliseras i samband med resolution.17 En sådan anpassning åstadkoms genom 

en justering av de exponeringsbelopp (TREA och LRE) som ligger till grund för beräkning av 

ÅKB. 

 

d. Anpassning av ÅKB i riskvägt MREL med hänsyn till hur pelare 2-kravet kommer att tillämpas 

efter resolution kommer i regel inte att göras. Pelare 2-kravet i ÅKB blir därmed detsamma som 

i FAB. 

Företag som bedöms kunna avvecklas genom konkurs eller likvidation 

16. För följande företag ska MREL begränsas till enbart FAB18: 

- Företag som enligt resolutionsplanen ska avvecklas genom konkurs eller likvidation 

- Dotterföretag i en resolutionsgrupp som varken: 

o bedriver kritisk verksamhet, eller 

o utgör ett större dotterföretag.19 

 

17. Definitionen av ett större dotterföretag utgör i detta avseende en bedömningsgrund. För 

dotterföretag som återfinns nära de tröskelvärden som ges av definitionen av ett större dotterföretag, 

kommer Riksgälden att göra en bedömning som även innehåller vissa kvalitativa aspekter. 

Fastställande av icke riskvägt MREL 

18. Vid fastställandet av icke riskvägt MREL ska Riksgälden ta hänsyn till de krav som gäller för att 

kunna tillskjuta extern finansiering vid tillämpning av skuldnedskrivningsverktyget eller det statliga 

stabiliseringsverktyget.20  

 

19. Riksgälden avser inte att generellt fastställa icke riskvägt MREL utifrån nivåer som möjliggör 

användandet av extern finansiering. Hänsyn till dessa krav tas istället individuellt utifrån företagens 

                                                        

15 4 kap. 3 § 1b och 4 kap. 4 § 1b LOR samt 4 kap. 6 § LOR. 
16 4 kap. 3 § 2b och 4 kap. 4 § 2b LOR 
17 Prop. 2020/21:155 s. 86. 
18 4 kap 4 § andra stycket LOR. 
19 Enligt definition i 2 kap. 1 § LOR. Ett större dotterföretag är ett dotterföretag som på individuell nivå eller på gruppnivå; 

innehar mer än 5 procent av moderföretagets konsoliderade TREA, genererar mer än 5 procent av moderföretagets totala 
rörelseintäkter, eller har ett LRE som utgör mer än 5 procent av moderföretagets konsoliderade LRE. 

20 4 kap. 5 § 1 LOR. 



RIKSGÄLDEN |  KRAVET PÅ KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER (MREL) MREL-POLICY 

9 

resolutionsplaner och utifrån vad som där har identifierats avseende behovet av att nyttja extern 

finansiering. 

Miniminivåer för MREL 

20. MREL för GSR och ESR får inte understiga vissa miniminivåer.21 För NSR får Riksgälden besluta att 

tillämpa samma miniminivå som gäller för ESR.22 Riksgälden avser att som huvudregel fatta sådana 

beslut för de företag som är NSR. Miniminivåerna framgår av tabellen nedan. 

 Riskvägt MREL (procent av TREA) Icke riskvägt MREL (procent av 
LRE) 

GSR 18 6,75 

ESR och NSR 13,5 5 

 

Uppfyllnad av MREL 
21. Externt MREL och internt MREL ska uppfyllas med kapitalbas och kvalificerade skulder.23 För externt 

MREL gäller krav på efterställning enligt vad som framgår nedan. 

 

22. Internt MREL får, om vissa förutsättningar är uppfyllda och efter beslut av Riksgälden, helt eller 

delvis uppfyllas med garantier från resolutionsenheten.24 Riksgälden avser som huvudregel att inte 

tillåta att internt MREL uppfylls med sådana garantier. 

Begränsningar för användande av kapitalbas 

23. Det kärnprimärkapital som används för att uppfylla det kombinerade buffertkravet får inte samtidigt 

användas för att uppfylla riskvägt MREL.25 Det kombinerade buffertkravet ska uppfyllas utöver 

riskvägt MREL (både externt och internt).  

 

24. För internt MREL får annan kapitalbas än kärnprimärkapital endast användas om den uppfyller 

villkoren i 4 kap. 12 § första stycket 2 LOR. 

Kvalificerade skulder 

25. För externt MREL utgörs en kvalificerad skuld av en nedskrivningsbar skuld som uppfyller villkoren i 

4 kap. 9-11 §§ LOR.   

 

26. För internt MREL utgörs en kvalificerad skuld av nedskrivningsbar skuld som uppfyller villkoren i 

4 kap. 12 § LOR. 

Efterställningskrav för vissa resolutionsenheter 

27. GSR, ESR samt NSR som omfattas av beslut om miniminivåer för MREL, ska delvis uppfylla MREL 

med kapitalbas och efterställda kvalificerade instrument och skulder som avses i 4 kap. 11 § LOR 

(efterställningskrav).  

 

                                                        

21 Artikel 92a, 92b och 494 i tillsynsförordningen samt 4 kap 3 § andra stycket LOR. 
22 4 kap. 3 § tredje stycket LOR. 
23 4 kap. 9-12 §§ LOR. 
24 4 kap. 21 § LOR. 
25 2 kap. 1 § tredje stycket lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. 
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28. Efterställningskravet ska fastställas enligt ett delkrav (4 kap. 13 § LOR). Riksgälden kan dock 

besluta om ett alternativt delkrav som ska gälla i stället för delkravet (4 kap. 15 § LOR). Enligt 

Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution, i den lydelse som trädde i kraft den 1 juli 

2021, får det alternativa delkravet beslutas för samtliga resolutionsenheter. 

 

29. Efterställningskravet ska på motsvarande sätt som MREL uttryckas i två kvoter; en riskvägd kvot 

(riskvägt efterställningskrav) och en bruttosoliditetskvot (icke riskvägt efterställningskrav).26  

 

30. Det kombinerade buffertkravet ska uppfyllas utöver det riskvägda efterställningskravet.27  

 

31. Riksgälden avser att fastställa efterställningskravet enligt det alternativa delkravet för samtliga 

resolutionsenheter. Kravet ska beräknas och uttryckas enligt följande:  

 

a. Riskvägt efterställningskrav: Täljaren i det riskvägda efterställningskravet ska uppgå till två 

gånger företagets, eller i förkommande fall resolutionsgruppen, pelare 1- och pelare 2-krav. 

Nämnaren i det riskvägda efterställningskravet utgörs av företagets, eller i förekommande fall 

resolutionsgruppens, totala riskvägda exponeringsbelopp (TREA).  

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑔𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 (% 𝑎𝑣 𝑇𝑅𝐸𝐴) =
2 ∗ (𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 1 + 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 2)

𝑇𝑅𝐸𝐴
 

b. Icke riskvägt efterställningskrav: Täljaren i det icke riskvägda efterställningskravet ska uppgå till 

åtta procent av företagets, eller i förkommande fall resolutionsgruppen, totala skulder och eget 

kapital (TLOF), dock aldrig högre än nivån för icke riskvägt MREL, dvs. sex procent av totalt 

exponeringsbelopp (LRE). Nämnaren i det icke riskvägda efterställningskravet utgörs av 

företagets, eller i förekommande fall resolutionsgruppens, totala exponeringsbelopp (LRE).  

𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑔𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 (% 𝑎𝑣 𝐿𝑅𝐸) =
8 % ∗ 𝑇𝐿𝑂𝐹|max 6% ∗ 𝐿𝑅𝐸

𝐿𝑅𝐸
 

Miniminivåer för efterställning 

32. Efterställningskravet för GSR och ESR får inte understiga vissa miniminivåer.28 För NSR får 

Riksgälden besluta att tillämpa samma miniminivå som gäller för ESR.29 Riksgälden avser att som 

huvudregel fatta sådana beslut för de företag som är NSR. Miniminivåerna framgår av tabellen 

nedan. 

 Riskvägt MREL (procent av TREA) Icke riskvägt MREL (procent av 
LRE) 

GSR 18 6,75 

ESR och NSR 13,5 5 

 

                                                        

26 Prop. 2020/21:155 s 97. 
27 Prop. 2020/21:155 s. 97. 
28 Artikel 92a, 92b och 494 i tillsynsförordningen samt 4 kap. 18 § LOR. 
29 4 kap. 19 § LOR. 
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Frister för uppfyllnad  

Övergångsregler30 

33. Riksgäldens beslut om MREL, inkl. efterställningskrav, ska gälla fr.o.m. 1 januari 2024.  

 

34. För att möjliggöra en linjär uppbyggnad av MREL, inkl. efterställningskrav, fram till 1 januari 2024 ska 

Riksgälden besluta om en målnivå som ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2022. För ESR och NSR kan 

denna målnivå inte understiga miniminivåerna för MREL och efterställning.  

 

35. Riksgälden ska vid behov och minst var tolfte månad underrätta företagen om en lämplig nivå för 

MREL. 

Målnivå för 1 januari 2022 

36. Riksgälden avser att fastställa målnivåerna för 1 januari 2022 enligt följande: 

Företagstyp Riskvägt MREL (TREA) Icke riskvägt MREL (LRE) 

 MREL Varav 
efterställning 

MREL Varav 
efterställning 

Resolutionsenhet (ESR & NSR) MREL minus påslag för 
marknadsförtroende 

13,5% 5% 5% 

Dotterföretag MREL minus påslag för 
marknadsförtroende och 
kombinerat buffertkrav 

n/a Riskvägt MREL minus 
påslag för marknads-

förtroende (omräknat till 
LRE) 

n/a 

Företag som ska hanteras 
genom konkurs eller likvidation* 

Samma som 1 januari 2024 (MREL överstiger ej kapitalkrav) 

 

Lämplig nivå för 1 januari 2023  

37. I samband med beslut av Riksgälden i december 2022 avser myndigheten att kommunicera lämpliga 

nivåer för MREL och efterställning, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2023.  

 

38. Den lämpliga nivån kommer att beräknas så att en strikt linjär infasning åstadkoms (målnivån för 

1 januari 2022 + 50 procent av mellanskillnaden mellan målnivån 1 januari 2022 och MREL 

1 januari 2024). 

Frister vid klassificering av resolutionsenhet 

39. Företag som klassificeras som resolutionsenheter före den 1 januari 2022 ska uppfylla MREL enligt 

särskilda övergångsregler.31 För företag som klassificeras som resolutionsenheter efter den 1 januari 

2022 anger LOR följande frister för uppfyllnad: 

- GSR ska uppfylla efterställningskravet från och med tre år efter den dag då enheten har 

fastställts som en sådan.32 

- ESR och NSR ska uppfylla efterställningskravet samt miniminivåerna för efterställning från 

och med tre år efter den dag då enheten har fastställts som en sådan.33 

 

                                                        

30 Övergångsbestämmelser till LOR, prop. 2020/21:155 s. 50-51. 
31 Se punkterna 33 till 38. 
32 4 kap. 24 § LOR. 
33 4 kap. 25 § 1 LOR. 
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40. LOR anger inga frister för när GSR, ESR, NSR ska uppfylla riskvägt och icke riskvägt MREL. 

Riksgälden avser att fastslå frister för dessa krav individuellt. Dessa frister ska dock inte vara kortare 

än tre år. 

 

41. För dotterföretag till företag som klassificeras som resolutionsenheter anger LOR inga frister för 

uppfyllnad av MREL. Eftersom MREL för sådana dotterföretag i allt väsentligt kan komma att 

påverkas av att moderföretaget klassificeras som resolutionsenhet är det nödvändigt att kunna 

tillämpa frister för uppfyllnad av MREL även för dessa företag. Riksgälden avser att fastslå frister för 

dessa krav individuellt. 

Frister efter nedskrivning och konvertering 

42. Efter genomförande av nedskrivning eller konvertering ska Riksgälden fastställa en lämplig frist för 

när34; 

- en resolutionsenhet ska uppfylla MREL, inklusive efterställningskrav. För ESR och NSR ska 

fristen för uppfyllnad av miniminivåerna för efterställning inte vara längre än två år.35 

- ett dotterföretag till en resolutionsenhet ska uppfylla MREL. 

 

43. Riksgälden avser att fastslå frister individuellt utifrån vad som bedöms lämpligt utifrån de 

omständigheter som råder vid tidpunkten för nedskrivning och konvertering. 

Beslut om MREL – processer m.m. 
44. Beslut om MREL sammanfaller med den årliga uppdateringen av (koncern)resolutionsplaner.36 

 

45. För företag som Riksgälden bedömt kan avvecklas genom konkurs eller likvidation uppdateras 

resolutionsplanen, och därmed beslut om MREL, i normalfallet vartannat år.37 

 

46. Beslut om MREL fattas normalfallet i december. Nya beslut om MREL börjar gälla den 1 januari 

följande år. Beslutstillfället för företag som ingår i gränsöverskridande koncerner kan skilja sig åt från 

övriga företag. 

 

47. Vid beslutstillfället utgår Riksgälden, för beräkning av MREL, från de av Finansinspektionen senast 

beslutade kapitalkraven. Referensdatum för dessa krav är i normalfallet den 31 december närmast 

föregående år. Den 31 december närmast föregående år utgör därmed referensdatum för de 

beräkningar och beslut som fattas i december. 

 

48. Om det är motiverat med hänsyn till omständigheter som har väsentlig påverkan på MREL kan 

beslutet baseras på uppgifter per ett annat referensdatum. Uppgifter om företagets pelare 2-krav 

utgår dock som huvudregel alltjämt från det senast beslutade kapitalkravet. 

 

                                                        

34 4 kap. 26 § LOR. 
35 4 kap. 25 § 2 LOR. 
36 4 kap. 1 § LOR. 
37 I enlighet med kommissionens delegerade förordning om förenklade skyldigheter (EU) 2019/348. 
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49. Under övergångsperioden och infasningen av MREL kommer Riksgälden att utgå från 

kommunicerade pelare 2-bedömingar till dess att nya beslutade pelare 2-krav finns tillgängliga för 

ett företag. 

 

 



 

 

Besöksadress: Olof Palmes gata 17  |  Postadress: 103 74 Stockholm  |  Telefon: 08 613 45 00 
E-post: riksgalden@riksgalden.se  |  Webb: riksgalden.se 

 

 

Riksgälden arbetar för att statens finanser 
hanteras effektivt och att det finansiella 

systemet är stabilt. Riksgälden spelar därmed 
en viktig roll både på finansmarknaden och 

i samhällsekonomin. 
 


