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Bekräftelse skickas till Sveriges riksbank via e-post (inskannat original och behörighetshandlingar) till  
 
anbud@riksbank.se  
 

 
Motpartens namn 

      
Motpartens registreringsnummer 

      

 
Vi har lämnat anmälan (Anmälan) av deltagande i anbudsförfarande avseende Riksbankens köp av svenska 
statsobligationer i enlighet med allmänna villkor såsom tillämpliga från tid till annan och tillkännagivna 
genom publicering på Riksbankens webbplats. Vi bekräftar härmed att vår nuvarande anmälan att delta i 
anbudsförfaranden som tillkännages av Riksbanken avseende köp av svenska statsobligationer ska fortsatt 
gälla för samtliga anbudsförfaranden som är hänförliga till samtliga köp av statsobligationer som 
tillkännages av Riksbanken, om inget annat särskilt föreskrivs i de allmänna villkoren. Vi bekräftar vidare att 
vi accepterar de allmänna villkor som Riksbanken föreskriver för anbudsförfarandet samt de särskilda villkor 
som Riksbanken tillkännager genom publicering på sin webbplats inför varje anbudsförfarande. Lämnande 
av anbud i ett specifikt anbudsförfarande genom en av de anbudslämnaridentiteter som angetts i Anmälan 
innebär att vi därigenom bekräftar att de allmänna villkoren och de särskilda villkoren för det aktuella 
anbudsförfarandet är gällande samt att anbud som lämnats med utnyttjande av Bloomberg Bond Auction 
System och de koder som angetts i Anmälan är bindande för oss. 

Med anledning av att Riksbankens köp av statsobligationer kan avse såväl nominella svenska 
statsobligationer som reala svenska statsobligationer kompletteras vår tidigare Anmälan med följande 
uppgifter. 

Motparten är Riksgäldens återförsäljare av 

nominella svenska statsobligationer reala svenska statsobligationer   

Ja/Nej Ja/Nej   

 

 
Underskrifter  

 

 Ort, datum 
 

      

 

 

Behörig företrädare  

 
 

Behörig företrädare 

 Namnförtydligande, telefon  Namnförtydligande, telefon 

              

 

Behörighetshandlingar bifogas avseende företrädare som undertecknat ovan. 
 
 
 
 
 
Notera att fullständig bekräftelse (inklusive behörighetshandlingar) måste mottas av Riksbanken senast två 
Bankdagar före aktuell Anbudsdag för att Motparten ska få delta i anbudsförfarande. 

mailto:anbud@riksbank.se

