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 Umiddelbare kommentarer til Cibor rapport 
Fra EVM 

 
Lars Krull 
27/9-2012 

  



3 initiativer 

1. Markedsbaseret supplerende referencerente 
 

2. Offentligt tilsyn og skærpede regler 
 

3. Gennemgang af bankernes interne materiale 



Markedsbaseret supplerende referencerente 
 

• Det er aftalt med branchen at der etableres en CITA 
rente som referencerente. 

• Der er aftalt at kunder der i dag har bank-/realkreditlån 
baseret på Cibor skal tilbydes omlægning til CITA 
baseret rente, omlægningen skal udgøre et reelt 
alternativ. (1/7-2013 – 1/1-2014) 

• Klarer regler for fastsættelse af referencerenter 
 
 



Markedsbaseret supplerende referencerente 

•  Kommentar (Lars Krull) 
 ”Det er godt at der nu kommer en sporbar referencerente 

som kunder kan have tillid til” 
 ”Det er meget tilfredsstillende at såvel EVM som 

Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen 
indgår i en samlet aftale om vejen frem for 
referencerenterne” 

 ”Det er positivt at branchen skal ”pushe” et tilbud om 
låneomlægning (CIBOR  CITA) til kunderne” 



Offentligt tilsyn og skærpede regler 
 

• Tilsyn med at bankerne på tilstrækkelig vis redegør for 
de forhold der ligger til grund for CIBOR/CITA 
indberetninger 

• Tilsyn med bankernes Governance/Organisering 
• Finanstilsynet vil ved lovændring blive givet mulighed 

(myndighed) til at udstede regler og indhente relevant 
materiale. 

• Sanktionsmuligheder 
• Gennemgang af stillernes eksterne revision 

 
 



Offentligt tilsyn og skærpede regler 

• Kommentar (Lars Krull) 
 ”Skærpede regler og beføjelser til Finanstilsynet samt 

mulighed for sanktioner vil givet sikre en høj grad af 
ensartethed. 

 ”Det offentliges involvering kan kun være med til at 
styrke tilliden til referencerenter” 

  
  



Gennemgang af bankernes interne materiale 
 

• Ved lov sikres Finanstilsynet mulighed for at udstede 
regler, samt gennemgå materiale og der indrømmes 
sanktionsmuligheder 

 Kommentar (Lars Krull):  
 ”Dette medvirker til at understrege alvoren i at regler og 

retningslinjer skal overholdes” 



Kommentarer generelt (1) 

 ”Ved første øjekast kunne man fristes til at sige at det er 
en ordentlig ”røffel” som bankerne har fået – Men der var 
ligesom lagt op til at der ville komme kritik, efter at 
Nationalbanken straks efter Finansrådets redegørelse 
kom med deres syn på sagen” 

 
 ”Den kritik sektoren må tage til sig er at der ikke har 

været den fornødne sporbarhed i ”rentefastsættelsen” i 
de enkelte institutter – det kommer der nu” 

 ”Endvidere har reglerne om Cibor fastsættelsen ikke 
være klar nok (f.eks. Definition af ”Prime bank”) 



Kommentarer generelt (2) 

 ”Efter min opfattelse er der flere tillidsstyrkende dele i 
dagens initiativer” ”Dels at EVM agerer, dels at branchen 
er enige (aftale)” 

 
 ”Jeg syntes det er særligt godt at institutterne pålægges 

en ”Push” forpligtelse til aktivt at tilbyde kunder der har 
Cibor baserde lån et CITA baseret alternativ”  

 
 ”Ser man dagens initiativer ligger disse i en naturlig 

forlængelse af Nationalbankens udtræden af Cibor 
samarbejdet i 2011” 



Kommentarer generelt (3) 

 ”Det er dog ikke så kønt at der skulle en ”Libor sag” til at 
få gang i en udvikling som den vi har set i dag, ideelt var 
disse initiativer kommet fra branchen selv – da 
Nationalbanken forlod samarbejdet i 2011” 

 
 ”Alt i alt en række initiativer der ser fremad, samt sikrer 

at et for pengemarkedet vigtigt område bliver reguleret, 
således at tilliden består og fortsat vil bestå fremover” 
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