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Pressmeddelande 
 
25 oktober 2017 

 

Swedbank AB:s åtagande avseende Swedbank Hypotek AB 
  
Styrelsen i Swedbank AB har beslutat att banken framöver inte kommer att garantera 
skuldinstrument utgivna av hypoteksbolaget då en garanti inte längre är nödvändig ur ett 
kreditbetygsperspektiv. Beslutet påverkar inte kreditbetyget för vare sig Swedbank Hypotek 
(kreditbetyg Aa3/AA-) eller för dess utgivna skuldinstrument. 
 
Beslutet berör endast skuldinstrument som ges ut från och med 14 dagar efter detta 
pressmeddelande. Enligt garantivillkoren kommer garantin fortsatt omfatta redan utgivna 
skuldinstrument fram tills de återbetalats.  
 
Swedbank Hypotek är ett helägt dotterbolag till banken med ansvar för hypoteksverksamheten i 
Sverige. Distributionen av hypoteksbolagets produkter sker genom bankens och sparbankernas 
kontorsnät. Hypoteksbolagets operativa verksamhet är helt integrerad i bankens verksamhet, bland 
annat genom ett avtal som ger hypoteksbolaget tillgång till den likviditet som behövs för att fullgöra 
sina betalningar och regulatoriska likviditetskrav. 
 
Banken utfärdade 2009 en garanti för att säkerställa hypoteksbolagets kreditbetyg hos 
kreditvärderingsinstitutet Moody’s, i enlighet med Moody’s dåvarande analysmetod. Moody’s gör 
sedan en tid tillbaka en annan bedömning vilket, givet de två bolagens starka integrering, innebär 
att garantin saknar betydelse för kreditbetyget. Banken kommer därför i framtiden, i likhet med 
andra marknadsdeltagare, inte garantera skuldinstrument utgivna av hypoteksbolaget. Detta 
kommer varken att påverka kreditbetyget för hypoteksbolaget eller dess skuldinstrument.   
 
Framtida utökningar (tap emissioner) på redan utestående skuldinstrument under det obegränsade 
svenska bostadsobligationsprogrammet i SEK kommer fortsatt omfattas av garantin (se Bilaga 1).  
 
Garantin beskrivs i sin helhet på www.swedbank.se/hypotek.  
 
För ytterligare information: 
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, Swedbank, 072-740 63 38 

http://www.swedbank.se/hypotek
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Bilaga 1 
 
 
 
 

Följande ISIN under Swedbank Hypoteks obegränsade svenska bostadsobligations-program kan 
komma att utökas och därigenom fram till förfall fortsatt omfattas av garantin:   

 

Obegränsat domestik 
svenskt bostadsobliga-
tionsprogram 

ISIN Valuta Utestående belopp, 
miljoner   

186 
 

SE0004270007 SEK 29,621 

187 SE0004270015 SEK 50,200 

187 FRN SE0007045133 SEK 6,820 

188 SE0004270023 SEK 37,300 

180 SE0002576561 SEK 60,548 

180 FRN SE0008186878 SEK 6,461 

189 SE0007525639 SEK 59,200 

190 SE0007525647 SEK 42,600 

190 FRN SE0009580103 SEK 6,055 

191 SE0007525654 SEK 47,150 

192 SE0010133207 SEK 18,602 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 


