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SEB

Michael Hurum Cook
Marit Øwre-Johnsen
May-Iren Wassås
Fride Marie Pedersen

Finans Norge (observatør)
Norges Bank (observatør)
Norges Bank (observatør)
Norges Bank (observatør)

Agenda
1. Gjennomgang av innholdet i User Guide to Nowa v/Henning Nilsen
2. Diskusjon av mulig seminar for presentasjon/Q&A om bruk av Nowa på nyåret
Referat:
Undergruppen for «Markedsstandarder og fallbackløsninger» har skrevet en veiledning til
bruk av Nowa i finansielle kontrakter og som fallbackløsning, som skal publiseres i desember
2021. Henning Nilsen (Sparebank 1 Boligkreditt), Christian Heggen (DNB Markets) og Jan
Bjørnsen (Handelsbanken) gjennomgikk veiledningen for gruppen. Rapporten er ment som
en praktisk brukerveiledning til hvordan Nowa kan anvendes innenfor ulike finansielle
produkter og som fallbackløsning, og er en fortsettelse av arbeidet med anbefalte
markedskonvensjoner og fallbackløsninger fra desember 20201. Arbeidsgruppen var
samstemte i at dette blir en nyttig rapport for markedsaktører. Den kan bidra til å øke
kunnskapen om bruken av Nowa som referanserente.
Videre diskuterte arbeidsgruppen veien videre for undergruppen for «Markedskonvensjoner
og fallbackløsninger». Det var enighet om at selv om arbeidet har kommet et stykke på vei
med denne rapporten er det fortsatt arbeid som gjenstår. Fortsatt skjer det mye nytt
internasjonalt, og det er behov for å holde seg oppdatert på utviklingen ute og her hjemme.
Brukerveiledningen er derfor tenkt å være et levende dokument som ved behov kan
oppdateres ved senere anledninger. I tillegg planlegger undergruppen å holde et seminar om
brukerveiledningen i februar 2022, der også publikum kan stille spørsmål. Seminaret skal
holdes enten fysisk eller digitalt avhengig av smittesituasjonen på tidspunktet.
Til slutt ble det også nevnt at Bloomberg har startet å publisere fallbackrenter for Nibor på sin
plattform. Disse rentene vil inngå i ISDA sitt supplement, som inkluderer fallbackløsninger for
derivater linket til Nibor. ISDA er ventet å publisere supplementet, samt en protokoll som
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Se rapporten Anbefalte markedskonvensjoner for Nowa og fallbackløsning ved et eventuelt bortfall av Nibor.

aktørene kan signere for å inkludere tilsvarende fallbackløsning for eksisterende
derivatkontrakter i løpet av de nærmeste dagene.

