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S.B1 – Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit  

Vilka berörs av blanketten 

Den Motpart som vill få ett värdepapper godkänt som säkerhet. 

Vad används blanketten till 

För att få ett värdepapper godkänt som säkerhet. 

Hur blanketten fylls i 

Blanketten är ett skyddat Word-dokument. Skuggade fält ska inte fyllas i. 

De detaljerade kraven för att ett värdepapper ska kunna godkännas som säkerhet framgår av Anvisningar 
Säkerheter Bilaga H4 till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. 

Fältbeskrivningar 

Datum (1) Ansökans datum.  
Obligatorisk uppgift 

Ankomstdag (2) Datum då ansökan ankom till Riksbanken. 
Fylls inte i av sökande, utan anges av Riksbanken. 

Sökande institut (3) Sökande Motparts namn. 
Obligatorisk uppgift 

Handläggare - namn, e-post och telefon 
(4) 

Namn, e-postadress och telefonnummer till den 
handläggare som är behörig enligt fullmakt S.B3 
att ansöka om godkännande av värdepapper. 
Obligatorisk uppgift 

Emittent (5) Obligatorisk uppgift 

  

ISIN (6) International Securities Identification Number. 
Obligatorisk uppgift 

  

Sökandens relation till emittenten (7) För definition av begreppet närstående se bilaga 
H4, punkt. 2.1.1. i Villkoren. Markera i en av 
rutorna. En motpart som är närstående till 
emittenten kan ansöka om att få ett värdepapper 
godkänt. 
Obligatorisk uppgift 

Värdepappret inte har efterställd 
betalningsrätt (8) 

Riksbanken accepterar inte värdepapper som har 
efterställd betalningsrätt (se närmare bilaga H4, 
punkt. 2.1. i Villkoren). Bekräfta att så inte är 
fallet genom att markera i rutan. 
Obligatorisk uppgift 

Ovanstående uppgift är korrekta (9) Bekräfta att uppgifterna är korrekta genom att 
markera i rutan.  
Obligatorisk uppgift 
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Underskrift (10) Ansökan ska undertecknas av behörig 
handläggare enligt fullmakt S.B3. 
Obligatorisk uppgift 

Hur skickas ansökan in 

Blanketten skickas till adressen collateral@riksbank.se. Blanketten ska vara undertecknad och alla 
obligatoriska uppgifter ska vara ifyllda. Om obligatoriska uppgifter saknas kommer Riksbanken att be 
sökande institut att skicka in en ny ansökan.   

Ansökningsprocessen 

Se närmare avsnitt 4.2 i Anvisningar Säkerheter, Bilaga H4 till Villkor för RIX och penningpolitiska 
instrument. 

Förutsatt att ansökan är fullständig, kommer Riksbanken normalt att pröva ansökan inom en arbetsvecka. 
Handläggningen kommer att ta längre tid om en emittents värdepapper inte tidigare har varit föremål för 
Riksbankens prövning eller om stora mängder ansökningar lämnas samtidigt.  

Godkänd ansökan 

Förutsättningarna för att ett värdepapper ska bli godkänt som säkerhet för kredit i RIX är att alla villkor i 
Bilaga H4 till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument är uppfyllda. Godkända värdepapper tas upp 
på Riksbankens lista över godkända säkerheter som uppdateras dagligen. Endast avslagna ansökningar 
meddelas sökande institut per mail eller telefon. 

mailto:collateral@riksbank.se

