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Endringer i
EUs
kapitalregler
(CRR II /
CRD V)

Konsept
Krisehåndteringsplan

MREL
Tabsabsorberingsbeløp
(TAB)

Rekapitaliseringsbeløp
(RKB)

Skal dekke tap som
oppstår i krise –
tilsvarende gjeldende
kapitalkrav

- Skal dekke nødvendig
rekapitalisering av
foretaket etter krise
- Størrelse,
forretningsmodel,
finansierings- og
risikoprofil skal
hensyntas ved
fastsettelse

MREL etter
uvektet kj.kap

MREL etter
kapitalregler

Størrelse på MREL

Valg av krisehåndteringsløsning(er)
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Konkret (%-krav)

=
=

Tabsabsorberingsbeløp
(TAB)
Rekapitaliseringsbeløp
(RKB)

Ren kjernekapital som benyttes til å oppfylle
det kombinerte bufferkravet, kan ikke dekke
MREL («Stacking order principle»)

(𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 2 − 𝑘𝑟𝑎𝑣)
(𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 2 − 𝑘𝑟𝑎𝑣,
𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑛𝑛𝑡𝑎𝑘 𝑎𝑣 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑘 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟)
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RKB

Tabsabsorberingsbeløp
(TAB)

RKB

Rekapitaliseringsbeløp
(RKB)

TAB

MREL

MREL
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= 9,5%
= 8% + 1,5%
= 8% + 1,5% + 7,5% = 17,0%
= 26,5%

Konkret (nominelt krav)
Bank i vanlig drift

Bank FKH
Tapssituasjon

Eiendeler

Krisehåndtering

Gjeld og
innskudd

Gjeld og
innskudd

Beregningsgrunnlag
(RWA0), gj,snittlig
risikovekt = 50%

Konvertibel
gjeld

Gjeld og
innskudd
Beregningsgrunnlag
(RWA1), gj.snittlig
risikovekt = 50%

Beregningsgrunnlag
(RWA0), gj,snittlig
risikovekt = 50%

Intern oppkapitalisering

Ansvarlig
kapital

RKB
MREL

Pilar 1 + 2

Ny bank

MREL
Tap

TAB

Komb.buffer
Tapt før krisehåndtering
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Tap

TAB

Konkret (uvektet kjernekapitalandelskrav)
Uvektet krav

Risikovektet krav

Eksponeringsmål
antatt lik 100 av
forvaltningskapital

Eiendeler

Gjeld og
innskudd

Gjeld og
innskudd

Beregningsgrunnlag
(RWA0), gj,snittlig
risikovekt = 50%

Eiendeler
Konvertibel
gjeld

RKB

Pilar 1 + 2

TAB

Komb.buffer

RKB

>/=

TAB

>/=

Komb.buffer
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Minstekrav
(3%) +
bufferkrav
(2% / 3%)
Minstekrav
(3%) +
bufferkrav
(2% / 3%)

Etterstillelse
Før krise

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv

Garanterte
innskudd
Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv

Garanterte
innskudd

Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
gjeld. Senior
gjeld eller pari
passu

Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv

Garanterte
innskudd

Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
gjeld. Senior
gjeld
eller
pari
Intern
opppassu
kapitalisering

Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv

Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
gjeld. Senior
gjeld
eller
pari
Intern
opppassu
kapitalisering

Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

Unntatt

Garanterte
innskudd

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv

Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
Intern oppkapitalisering
gjeld. Senior
gjeld
eller
pari
Intern
opppassu
kapitalisering

Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

Unntatt

Garanterte
innskudd

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv

Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
Intern oppkapitalisering
gjeld. Senior
Ansvarlig
gjeld
eller pari
Intern
kapital opppassu
kapitalisering

Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

Unntatt

Garanterte
innskudd

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Med etterstillelse

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv

Garanterte
innskudd

Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
Intern oppkapitalisering
gjeld. Senior
Ansvarlig
gjeld
eller pari
Intern
kapital opppassu
kapitalisering

Ordinær, usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

Unntatt

Garanterte
innskudd

Etterstilt gjeld

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Med etterstillelse

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv

Garanterte
innskudd

Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
Intern oppkapitalisering
gjeld. Senior
Ansvarlig
gjeld
eller pari
Intern
kapital opppassu
kapitalisering

Ordinær, usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

Unntatt

Garanterte
innskudd

Intern oppkapitalisering
Etterstilt gjeld

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Med etterstillelse
Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
Intern oppkapitalisering
gjeld. Senior
Ansvarlig
gjeld
eller pari
Intern
kapital opppassu
kapitalisering

Unntatt

Garanterte
innskudd

Unntatt

Garanterte
innskudd

Ordinær, usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Intern oppkapitalisering

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv
Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet
Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

Etterstilt gjeld

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Med etterstillelse
Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
Intern oppkapitalisering
gjeld. Senior
Ansvarlig
gjeld
eller pari
Intern
kapital opppassu
kapitalisering

Unntatt

Garanterte
innskudd

Unntatt

Garanterte
innskudd

Ordinær, usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Intern
Ansvarligoppkapital
kapitalisering

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv
Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet
Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

Etterstilt gjeld

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Etterstillelse
Før krise

Uten etterstillelse

Med etterstillelse
Garanterte
innskudd

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Retail og SMB
innskudd ut
over
garantibeløp

Ordinær,
usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Ordinær,
usikret,
uprioritert
Intern oppkapitalisering
gjeld. Senior
Ansvarlig
gjeld
eller pari
Intern
kapital opppassu
kapitalisering

Unntatt

Garanterte
innskudd

Unntatt

Garanterte
innskudd

Ordinær, usikret,
uprioritert gjeld
eller pari passu

Intern
AnsvarligoppEtterstilt
kapital gjeld
kapitalisering

Krav til konvertibel gjeld:
- Fullt innbetalt
- Gjenstående løpetid > 1Y
- Ikke eid, garantert, sikret eller finansiert av
foretaket selv
Krav til lavere prioritet (etterstillelse):
- Rekapitaliseringsbeløpet skal ha lavere prioritet
enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld).
- Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet
Unntak fra intern oppkapitalisering kan gjøres blant
annet dersom.:
- Ikke mulig å gjøre innen rimelig tid
- Nødvendig for å opprettholde kritiske funksjoner
- Nødvendig for å hindre smittevirkninger
- Nødvendig for å hindre verditap

Etterstilt gjeld

No Creditor Worse Off
- Ingen investor skal påføres større tap enn ved
avvikling under offentlig administrasjon

Ansv. lån
Fondsobl.
Egenkapital
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Fundingkostnad

Senior
unsecured
Høyere 
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Risiko

Covered
Bonds
 Lavere

Fondsobl. og ansv. lån

Egenkapital

Fondsobl. og ansv. lån

Pris

Egenkapital

Pris

40bps ?
Senior
NonPref

Høyere 
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Senior
unsec.

Risiko

Covered
Bonds
 Lavere

Finanstilsynets endelige forskriftsforslag
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Finanstilsynets endelige forslag
Virkeområde

Overgangsregler

Proporsjonalitet

•

•

Hovedregel er at krav om at konvertibel
gjeld skal være etterstilt skal være
oppfylt innen 31. desember 2022.

•

•

Finanstilsynet kan gjøre unntak fra
denne fristen med bakgrunn i
foretakenes individuelle behov. Ved
vurdering av slikt unntak skal tidspunkt
for første vedtak om MREL vektlegges.

Alle foretak skal ha
gjenopprettingsplaner. Det er ikke
hjemmel for å gjøre unntak fra dette
kravet. Proporsjonalitetsprinsipper vil
imidlertid gjelde ved vurdering av
planens innhold og omfang.

•

Alle foretak i SREP-gruppe 1 og «noen
eller eventuelt samtlige av foretakene
som er i SREP-gruppe 2» skal
underlegges fulle krav.

•

Finanstilsynet vurderer det slik at det
foreløpig er for tidlig å ta stilling til
hvilke øvrige foretak som eventuelt
skal underlegges forenklede krav og
hva som skal være innholdet i de
forenklede planene.

•

•
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Store og komplekse foretak har
sannsynligvis kritiske funksjoner og bør
krisehåndteres. Dette gjelder både
systemviktige institusjoner og banker
som er viktige for en region eller
kundegruppe.
Finanstilsynet vil begynne med å
fastsette krav til MREL for de største
og mest komplekse bankene (i løpet av
2019), deretter vil øvrige banker
vurderes.
Kommisjonen, Rådet og Parlamentet
har i sine forslag til BRRD2 ulike
posisjoner når det gjelder å fastsette
MREL-krav utover TAB for banker som
etter krisehåndteringsplanen skal
avvikles. Utfallet av BRRD2-prosessen
vil således påvirke FTs handlingsrom.

•

•

I perioden frem til etterstillelseskravet
gjelder kan foretaket tilfredsstille MREL
gjennom ordinær seniorgjeld.
For foretak med forvaltningskapital
mindre enn NOK5mrd. gjelder krav om
gjenopprettingsplaner fra 1. januar
2020.

www.financenorway.com

Finanstilsynets endelige forslag
Nivå på MREL
•

•

•
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Prosentsatsene i kapitalkravsreglene
forutsettes å gjelde også etter at
krisehåndtering er gjennomført.
Kravene til TAB og RKB er således
som opprinnelig foreslått.
Finanstilsynet har foreslått en tekst
som tydeliggjør at RKB skal beregnes
på bakgrunn av foretakets forventede
balanse etter krisehåndtering.
Finanstilsynet vurderer det likevel slik
at for foretak som skal videreføres i sin
helhet så antas det at risikovektede
aktiva ikke avviker betydelig fra nivået
før krisen inntrer.

Kalibrering mot uvektet
kjernekapitalandel
•

TAB og RKB skal måles opp mot
minste- og bufferkravet til uvektet
kjernekapitalandel.

•

I vurderingen av TAB skal også ren
kjernekapital som benyttes til å oppfylle
det kombinerte bufferkravet inkluderes.

•

Dette medfører at kravene vil bli 5%
(6% for SIFI) for både
tabsabsorberings- og
rekapitaliseringsbeløpet hver for seg.

•

Rekapitaliseringsbeløpet etter
kapitaldekningsregelverket er fratrukket
motsyklisk buffer. Dette kan medføre at
krav til uvektet kjernekapital kan bli
gjeldende for rekapitaliseringsbeløpet,
men ikke tapsabsorberingsbeløpet.
www.financenorway.com

Krav til etterstillelse
•

Krisehåndteringsmyndigheten sikres
fleksibilitet til å gjøre vedtak i tråd med
konklusjonene i BRRD2forhandlingene ved at de kan gjøre
unntak fra krav om full etterstillelse av
RKB.

•

Finanstilsynet vektlegger likevel at man
ved høy grad av etterstillelse kan
unngå eventuelle krav i forbindelse
med brudd på NCWO og at etterstilt
gjeld bidrar til å skape et mer tydelig
kreditorhierarki og dermed understøtte
enkel krisehåndtering.

•

Her gjenstår det å se hva EUinstitusjonene kommer frem til i
trilogforhandlingene, mhp. hvilke krav
som stilles.

Finanstilsynets endelige forslag
OMF-foretak

Legalt etterstilt instrument (prioritet)

•

•

•

Finanstilsynet fremholder at
eierbanken(e) må medregne
eksponeringer mot OMF-foretak i
beregningsgrunnlaget ifmb. MREL
basert på krisetiltaksplanen. Dette
gjelder, i prinsippet, også dersom
OMF-foretaket er forutsatt solgt i
krisehåndteringslanen.

•

•

Finanstilsynet har ikke konkludert med
hensyn på hvordan denne
eksponeringen skal inntas.
•

Harde/myke krav
•
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Finanstilsynet mener de har
tilstrekkelig fleksibilitet i
forskriftsteksten til å tilpasse seg
utfallet av BRRD2.

Finanstilsynet har i utgangspunktet lagt
opp til kontraktuell etterstillelse.

Krysseierskap av MREL-kvalifiserende
instrumenter
•

Finanstilsynet innfører en ny
bestemmelse som ikke er omtalt i
høringsnotatet for å håndtere
krysseierskap.

•

Finanstilsynet kan fastsette nærmere
regler om behandlingen av foretakenes
innehav av konvertibel gjeld.

•

EU-reglene omfatter p.t. kun forslag til
regler for globalt systemviktige foretak.
Det er ikke klart hvilke regler som
kommer for andre foretak.

Endringsdirektivet (2017/2399/EU)
krever at medlemsstatene oppretter en
etterstilt gjeldsklasse.
Dette oppretter «balanse» mellom
behandlingen ved ordinær
insolvensbehandling og ved
krisehåndtering.
Finanstilsynets forskriftsarbeid omfatter
ikke lovendringer ifbm.
krisehåndteringsdirektivet, men de
understreker at det er viktig at
endringsdirektivet gjennomføres i norsk
rett så snart som mulig.

www.financenorway.com

