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Finansinspektionens direktions beslut om identifiering av globalt 
systemviktiga institut (G-SII/B) och ställande av buffertkrav 

Finansinspektionens direktion har på sitt sammanträde den 29 juni 2018 i 
enlighet med 10 § 1 mom. 6 punkten i lagen om Finansinspektionen 
identifierat Nordea-gruppen som ett globalt systemviktigt institut (G-SII/B) 
enligt rekommendationen från Rådet för finansiell stabilitet (Financial 
Stability Board, FSB) och ställt Nordea-gruppen ett buffertkrav i form av 
kärnprimärkapital på 1,0 % av den finansiella företagsgruppens totala 
riskvägda exponeringar.1 
 
En förutsättning för att beslutet ska träda i kraft är att Sveriges behöriga 
myndighet inte invänder mot att Nordea Bank Ab fusioneras med Nordea 
Holding Abp. 
 
I enlighet med EU-kommissionens förordning träder buffertkravet i kraft 
den 1 januari 2020.2 

Beslutsmotivering 

Med globalt systemviktiga institut avses kreditinstitut vars fallissemang 
kan äventyra stabiliteten i det globala finansiella systemet. De risker som 
globalt systemviktiga kreditinstitut medför för den finansiella sektorn och 
ekonomin dämpas genom att institutens förlusttolerans stärks och risken 
för fallissemang därigenom minskas. 
 
FSB rekommenderar årligen vilka kreditinstitut som de nationella 
myndigheterna ska identifiera som G-SII/B-kreditinstitut och vilka 
buffertkrav som ska tillämpas på dem. Rekommendationen baserar sig på 
Baselkommittén för banktillsyns (Basel Committee on Banking 
Supervision, BCBS) riktlinjer och beredning. I Finland identifierar 
Finansinspektionens direktion G-SII/B-instituten och fastställer 
buffertkraven för dem med stöd av kreditinstitutslagen och Europeiska 
kommissionens förordning. 
 
Till följd av Nordea-gruppens byte av säte till Finland ska 
Finansinspektionen fatta beslut om att Nordea-gruppen identiferas som ett 
globalt systemviktigt institut samt om buffertkravet för Nordea-gruppen i 
enlighet med 10 kap. 7 § i kreditinstitutlagen och 10 § 1 mom. 6 punkten i 
lagen om Finansinspektionen och med beaktande av FSB:s och BCBS 
riktlinjer. Bestämmelserna i kreditinstitutslagen grundar sig på artikel 131 i 
EU:s kreditinstitutsdirektiv3. 

                                                
1 Global systemically important institution/bank. 
2 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1222/2014 av den 8 oktober 2014 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för 
specificering av metoden för att identifiera globala systemviktiga institut och för att fastställa underkategorier av 
globala systemviktiga institute. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet 
i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och 
om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
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Enligt FSB:s rekommendation av den 21 november 2017 hålls 
buffertkravet för Nordea-gruppen kvar på 1,0 %.4 Beslutet att identifiera 
Nordea-gruppen som G-SII/B-institut och hänföra institutet till den första 
kategorin med det ovan nämnda buffertkravet på 1,0 % grundar sig på de 
rapporterade uppgifterna för slutet av 2016. De uträknade poängen för 
Nordea-gruppen är 114, som ligger till grund för Finansinspektionens 
beslut att efter prövning identifiera Nordea-gruppen som ett G-SII/B-
institut i kategori 1 (buffertkrav 1,0 %). 

 
Vid hörandet enligt 34 § i förvaltningslagen framhöll Nordea-gruppen att 
den inte anser det befogat att tilldelas status som G-SII/B-institut, 
eftersom FSB inte har fastställt G-SII/B-status på basis av en mekanisk  
G-SII/B-poängsättning utan på basen en helhetsbedömning. 
 
Identifieringen av Nordea-gruppen som ett globalt systemviktigt institut 
inklusive buffertkravet för institutet främjar den finansiella stabiliteten i 
Finland. Nordea-gruppen har räknats som ett G-SII/B-institut alltsedan  
G-SII/B-standarden började tillämpas, utan att institutet gjort några 
betydande ändringar i sin verksamhetsmodell. Gränsöverskridande 
verksamhet utgör en betydande del av gruppens verksamhet och gruppen 
är särskilt beroende av marknadsfinansiering. Dessutom är gruppen 
systemviktig i flera länder. En eventuell konkurs skulle ha betydande 
negativa konsekvenser för den globala finansmarknaden och 
världsekonomin. 
 
Europeiska kommissionen, Europeiska systemrisknämnden (European 
Systemic Risk Board, ESRB), Europeiska bankmyndigheten (European 
Banking Authority, EBA) och behöriga makro- och banktillsyns-
myndigheter i EES-länderna (Sverige) har underrättats om det planerade 
beslutet i enlighet med artikel 131 i kapitalkravsdirektivet. Europeiska 
centralbanken har underrättats om det planerade beslutet med stöd av 
artikel 5 i förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).5 

                                                
nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av 
förordning (EU) nr 648/2012. 
4 http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf  
5 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till 
Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut. 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf
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