
 
 
 
 
 

 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

NORGE 
 

 
 

 
Salg av  

statskasseveksler og statsobligasjoner 
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1. Salgsmåte 

1.1 Norske statspapirer kan utstedes ved auksjon, syndikering eller på annen måte fastsatt av 
Norges Bank. 
 

2. Salg ved auksjon 

2.1 Norske statsobligasjoner og statskasseveksler selges ved likprisauksjon («uniform price 
auction»). 

2.2 Bud skal avgis på markedsmessige vilkår. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt 
grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud. 

2.3 Salgsvolum kunngjøres på forhånd av Norges Bank. Norges Bank vil normalt auksjonere ut 
det annonserte salgsvolumet, men er ikke forpliktet til dette. I særskilte situasjoner der samlet 
volum av aksepterte bud er lavere enn annonsert salgsvolum, vil Norges Bank kunne 
kansellere auksjonen eller utstede et lavere volum. 

2.4 Ved likprisauksjon betaler alle budgivere som får tildeling, den laveste aksepterte kursen 
(skjæringskurs) blant de budene som får tildeling. Budene rangeres fra høyeste til laveste 
kurs. Bud på skjæringskursen vil få tildeling pro rata, det vil si at alle budgivere med bud på 
skjæringskursen får tildelt samme andel av sine bud slik at tildelt volum tilsvarer salgsvolum. 

2.5 Bare primærhandlere kan legge inn bud i auksjonene, jf. primærhandleravtalene for norske 
statsobligasjoner og statskasseveksler. Andre budgivere må avgi sine bud via en 
primærhandler. 

2.6 Norges Bank bestemmer hvilket auksjonssystem som skal benyttes, jf primærhandleravtalene.  

2.7 Bud avgis i hele millioner kroner, regnet etter pålydende verdi. Kurs angis med 2 desimalers 
nøyaktighet for statspapirer hvor forfallsdatoen er mer enn 12 måneder frem i tid og med 4 
desimalers nøyaktighet for statspapirer hvor forfallsdatoen er 12 måneder eller mindre frem i 
tid. 

 
3. Syndikering 

3.1 Norges Bank kan bestemme at opptak av statsobligasjonslån skal gjøres ved syndikering. 

3.2 Norges Bank bestemmer fra gang til gang sammensetningen av syndikatet. 

3.3 Vilkår for øvrig vil fremgå av dokumenter som kunngjøres i forbindelse med låneopptaket. 

 
4. Kunngjøring av emisjoner og utvidelser 

4.1 Foreløpig auksjonskalender for hvert kalenderår kunngjøres i desember foregående år på 
www.statsgjeld.no. Norges Bank kan til enhver tid endre auksjonskalenderen. 

4.2 Syndikering av lån foretas uavhengig av auksjonskalenderen. 

4.3 Den enkelte utstedelse/utvidelse av statspapirer kunngjøres på Oslo Børs NewsWeb 
(www.newsweb.no) og på Norges Banks internettside www.statsgjeld.no.  

 

 

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til: 

Statsgjeld 
Norges Bank 
Postboks 1179, Sentrum, 0107 Oslo 
Telefon: 22 31 71 40 
E-post: debtmanagement@norges-bank.no 
Internett: www.statsgjeld.no  
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