
 

 

 

 

Dnr 2006/1585 

 

STATSOBLIGATIONSLÅN 
 
VILLKOR VID FÖRSÄLJNING AV 
STATSOBLIGATIONER 
 
§ 1  Villkorens tillämplighet 
 
Dessa villkor gäller för Riksgäldskontorets Ordinarie auktionsförsäljningar av 
Obligationer som sker från och med den 6 september 2006 och tills vidare. 
 
§ 2  Definitioner 
 
"Allmänna villkor"   Allmänna lånevillkor för statsobligationer. 
 
" Auktionsdag"   Dag då Ordinarie auktionsförsäljning 

äger rum. 
 
"Informationssystemet"  Stockholmsbörsen ABs system för motta- 

gande och spridande av information på den 
svenska penning- och obligationsmarkna- 
den eller annat, på marknaden etablerat, 
elektroniskt system för mottagande och 
spridande av information som Riksgälds- 
kontoret särskilt anvisat. 
 

"Likviddag"    Dag då likvid skall erläggas för tilldelade 
Obligationer. 

 
"Obligation"    Skuldförbindelse av det slag som beskrivs 

i 1 kap. 3 § lagen om kontoföring av finan- 
siella instrument som utfärdats av svenska staten 
genom Riksgäldskontoret och för vilken gäller 
Allmänna villkor. 

 
"Ordinarie auktions-   Riksgäldskontorets försäljning av Obliga-
försäljning"   tioner enligt i förväg kungjorda emissions- 

scheman. 
 
"Räntebegynnelsedag"  Se definition i Allmänna villkor. 
 

 



"Återförsäljare"  Av Riksgäldskontoret utsedda återförsäljare av 
Obligationer. 

 
§ 3  Försäljningsmetod 
 
Ordinarie auktionsförsäljning sker genom anbudsförfarande med 
differentierad prissättning vid tilldelning. Anbud skall lämnas genom 
Återförsäljare. 
 
§ 4  Tillkännagivande av försäljning 
 
Inför Ordinarie auktionsförsäljning tillkännager Riksgäldskontoret via 
Informationssystemet - eller på annat sätt som Riksgäldskontoret bestämmer 
- Auktionsdag, den volym som bjuds ut i aktuellt lån, senaste tidpunkt för 
lämnande av anbud, Likviddag och huruvida likvid (se § 7) i förekommande 
fall skall innefatta upplupen ränta eller förskottsränta. 
 
§ 5  Anbudsförfarande 
 
Anbud skall innehålla uppgift om önskad volym och begärd kurs. Volymen 
skall anges till 1 000 000 kr eller hela multiplar därav och får inte överstiga 
den utbjudna försäljningsvolymen i lånet. Kursen skall anges med högst tre 
decimaler. 
 
När anbudstiden har löpt ut rangordnas anbuden efter begärd kurs. Härefter 
sker tilldelning. Först tilldelas anbud med den högsta kursen och sedan efter 
hand anbud med allt lägre kurs till dess att den utbjudna volymen har fyllts. 
Om det behövs för att volymen inte skall överskridas, reduceras tilldelningen 
för anbudet med den lägsta accepterade kursen eller, vid flera anbud till denna 
kurs, dessa i proportion till av Åter-försäljaren önskad volym. Vid reduktion 
avrundas tilldelad volym nedåt till en multipel av 1 000 000 kr. Resterande 
anbud erhåller inte tilldelning. 
 
Riksgäldskontoret förbehåller sig rätt att avslå lämnade anbud understigande 
viss kurs, även om det skulle innebära att den utbjudna volymen inte fylls 
eller överhuvudtaget ingen tilldelning sker. 
 
§ 6  Redovisning av försäljningsresultat 
 
Försäljningsresultatet redovisas via Informationssystemet - eller på annat sätt 
som Riksgäldskontoret bestämmer - 10 minuter efter den senaste tidpunkten 
för lämnande av anbud. Vid hinder förbehåller sig Riksgäldskontoret dock 
rätten att redovisa resultatet vid en senare tidpunkt. 
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§ 7  Likvid 
 
Likvid skall erläggas på Likviddagen. Likvid skall i förekommande fall 
innefatta tillägg för upplupen ränta efter den för lånet gällande räntesatsen 
från Räntebegynnelsedagen/senaste ränteförfallodagen t.o.m. Likviddagen 
eller avdrag för förskottsränta från Likviddagen t.o.m. nästföljande 
ränteförfallodag. 
 
§ 8  Ändring av villkor 
 
Ändring av dessa villkor kommer att meddelas senast två veckor innan 
ändringen träder i kraft. 
 
 
Stockholm den 6 september 2006 
 
RIKSGÄLDSKONTORET 
 
 
 
Charlotte Lundberg    Charlotte Rydin 
Avdelningschef    Chefsjurist 
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