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Offentligt

Finansinspektionens direktions beslut om identifiering av systemviktiga
institut (O-SII) och ställande av buffertkrav
Finansinspektionens direktion har på sitt sammanträde den 29 juni 2018 i
enlighet med 10 kap. 8 § i kreditinstitutslagen identifierat vilka finländska
kreditinstitut som ska räknas som systemviktiga institut (Other
Systemically Important Institution, O-SII) och ställt buffertkrav i
konsoliderat kärnprimärkapital för dem.
Enligt beslutet är:
•
•
•

buffertkravet för Kommunfinans Abp 0,5 %
buffertkravet för Nordea-gruppen 2,0 %
buffertkravet för OP Gruppen 2,0 %.

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.
De nya specifikationerna och buffertkraven träder i kraft den 1 januari
2019.
Beslutsmotivering
Systemviktiga kreditinstituts risker för den finansiella sektorn och
ekonomin som helhet dämpas genom att institutens förlusttolerans stärks
och risken för fallissemang därigenom minskas. Buffertkrav ställs för
globalt systemviktiga institut (Global Systemically Important Institution, GSII/B) och för andra nationellt systemviktiga institut (O-SII).
Enligt lagen kan ett buffertkrav på 0,0–2,0 % i kärnprimärkapital (CET 1)
ställas för övriga systemviktiga institut (O-SII). Finansinspektionen ska
varje år se över det beräknade buffertkravet för varje kreditinstitut. Om
kreditinstitutet överskrider eller underskrider ovan nämnda gränser eller
om kreditinstitutets kapitalkrav ändras, ska Finansinspektionen fatta
beslut om det. Om beslutet leder till en åtstramning av kraven för
institutet, ska Finansinspektionen i sitt beslut fastställa en tid på minst sex
månader, under vilken kreditinstitutet ska uppfylla kraven i beslutet.
Beslutet baserar sig på Finansinspektionens klassificering enligt
Europeiska bankmyndighetens (European Banking Authority, EBA)
riktlinjer, som bygger på de tillsynsuppgifter som rapporterats till de
finländska och svenska myndigheterna den 31 december 2017.
O-SII-beräkningsreglerna har ändrats på ett sätt som EBA:s riktlinjer
tillåter för att på lämpligt sätt kunna beakta särdragen i den inhemska
kreditinstitutsektorn och den statistiska fördelningen av O-SII-poäng och
säkerställa att O-SII-kreditinstitutens systemviktighet konsekvent beaktas
då buffertkrav ställs till följd av Nordea-gruppens byte av säte till Finland.
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De berörda kreditinstituten bereddes enligt 34 § i förvaltningslagen tillfälle
att yttra sig i ärendet och lämna sådan utredning som kan påverka
avgörandet av ärendet. Europeiska kommissionen, Europeiska
systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB), EBA samt
behöriga makro- och banktillsynsmyndigheter i EES-länderna (Sverige)
har underrättats om beslutet i enlighet med artikel 131 i
kapitalkravsdirektivet. 1 Europeiska centralbanken underrättades om
beslutet i enlighet med artikel 5 i förordningen om den gemensamma
tillsynsmekanismen (SSM). 2

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.
2 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.
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