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Frågor och svar om anmälan 
Vad är en Anmälan och vad innebär det?  
För att delta i vissa av Riksbankens penningpolitiska åtgärder krävs att en 
penningpolitisk motpart skickar in en anmälningsblankett (anmälan) som finns tillgänglig 
på Riksbankens webbplats under respektive åtgärd. Anmälan innebär att motparten blir 
juridiskt bunden av de villkor som gäller för den aktuella åtgärden. Det innebär också att 
man har möjlighet att lägga bud i kommande anbudsförfaranden för den åtgärd man 
anmält sig till. I Anmälan uppger motparten relevanta kontaktuppgifter för att kunna 
delta i anbudsförfarandet.  

När ska anmälan göras?  
För att delta i Riksbankens erbjudna åtgärder ska motparten anmäla ett antal dagar 
innan  det aktuella anbudstillfället. Mer specifik information om tidsfrister för anmälan 
framgår av respektive åtgärds anmälningsblankett. Om motparten inte har hunnit 
anmäla sig inför det första anbudstillfället är det möjligt för motparten att lämna in en 
anmälan och delta vid Riksbankens nästa anbudstillfälle.  

Hur många gånger ska man göra en anmälan?  
Eftersom det är olika villkor för olika åtgärder krävs en särskild anmälan för respektive 
åtgärd. Har en motpart lämnat en anmälan för en viss åtgärd, gäller den anmälan för 
kommande anbudsförfaranden för den åtgärden. Det räcker alltså att göra en anmälan, 
en gång, för respektive åtgärd. Det är alltså inte nödvändigt att komma in med en ny 
anmälan inför varje anbudstillfälle.  

Innebär en anmälan att man lägger bud eller måste lägga bud?  
En anmälan innebär inte att motparten lägger bud eller att motparten förbinder sig att 
lägga bud i kommande anbudsförfarande eller att motparten är garanterad tilldelning i 
ett anbudsförfarande. Om en motpart lägger bud i ett anbudsförfarande som motparten 
anmält sig till är motparten dock bunden av anbudet. 

För vilka åtgärder krävs anmälan?  
För dessa åtgärder krävs anmälan:  
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• Riksbankens facilitet i SEK för utlåning till banker för att stödja företagsutlåning 
(UBF) 

• Riksbankens facilitet i USD 
• Köp av säkerställda obligationer  
• Köp av företagscertifikat  
• Köp av kommunobligationer 
• Köp av företagsobligationer 
• Köp av statsobligationer 
• Köp av statsskuldväxlar 
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