Prinsipper for korrigering av Nibor
Fastsatt første gang av Finans Norge 5.12.2013. Fastsatt av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe)1
16.12.2016.
Regler for beregning av Nibor, slik de til enhver tid lyder, er grunnlaget for dette dokumentet. Dette
dokumentet gir retningslinjer for korrigering av Nibor, herunder Nibor Kalkuleringsagents mandat til
å utsette fixingtidspunktet og/eller beslutte korrigering av Nibor i gitte situasjoner. Nibor skal
beregnes for den enkelte løpetid uavhengig av om øvrige løpetider kan beregnes eller ei.
1. Utsettelse av ordinært fixingtidspunkt:
Kalkuleringsagenten skal beslutte utsetting av ordinært fixingtidspunkt når
1) det foreligger systemfeil som innebærer at manuelle backup-rutiner for innrapportering
av Nibor-bidrag har blitt iverksatt før ordinært fixingtidspunkt.
2) ytre omstendigheter (naturkatastrofe, terror, fundamental markedssvikt m.v.) foreligger,
og disse er av et slikt omfang at de kan påvirke aktørenes mulighet til å
fastsette/innrapportere/motta/distribuere Nibor-bidrag.
Det skal i disse tilfellene søkes avklart om den enkelte bank vil kunne innrapportere Nibor-bidrag i
løpet av åpningstiden inneværende markedsdag. Nibor skal distribueres gjennom ordinære kanaler
når den eller de aktuelle panelbankene har fått innrapportert sine Nibor-bidrag, så fremt
innrapportering skjer innenfor åpningstiden den aktuelle markedsdag. Dersom Nibor ikke kan
beregnes i løpet av åpningstiden den aktuelle markedsdagen, distribueres ikke Nibor for den/de
aktuelle løpetid(er) denne dagen.
2. Korrigering av Nibor og Nibor-bidrag
2.1 Dersom en panelbank underretter Kalkuleringsagenten om feil i eget Nibor-bidrag etter
ordinært fixingtidspunkt skal det aktuelle Nibor-bidraget og Nibor korrigeres forutsatt at
feilen er to eller flere punkter på andre desimal for det aktuelle Nibor-bidraget og korrigering
kan foretas innen en time etter fixingtidspunktet. En Panelbank kan bare be om korrigering
av eget Nibor-bidrag.
2.2 Dersom en panelbank underretter Kalkuleringsagenten om feil i eget Nibor-bidrag, men ikke i
tide til at Nibor kan korrigeres innenfor en time etter ordinært fixingtidspunkt, eller feilen er
på mindre enn to punkter på andre desimal for det aktuelle Nibor-bidraget, jf. pkt. 2.1, vil
dette ikke behandles som en korrigering, jf Nibor-regelverket, og skal således heller ikke
varsles til markedet, jf. pkt. 3.3.
2.3 Dersom Kalkuleringsagenten underrettes om feil i beregningen av Nibor, skal Nibor
korrigeres dersom dette kan skje innenfor en time etter ordinært fixingtidspunkt.
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2.4 Informasjon om feil i Nibor, Nibor-bidrag og anmodninger om korrigering loggføres av
Kalkuleringsagenten og vil være tilgjengelig for Nibor Overvåkingsfunksjon.
3.

Kommunikasjon til markedet

3.1 Som hovedregel distribueres Nibor og Nibor-bidrag gjennom Kalkuleringsagentens kanaler
for øvrige markedsdata. Ytterligere melding til markedet om at Nibor er fastsatt er ikke
nødvendig.
3.2 Dersom systemproblemer forårsaker at Nibor ikke kan distribueres gjennom de ordinære
kanaler, skal Nibor i første omgang distribueres som børsmelding. Distribusjon gjennom
ordinære kanaler skal skje snarest mulig innen samme markedsdag.
3.3 Ved korreksjon av Nibor-bidrag og/eller Nibor skal markedet uten ugrunnet opphold varsles
gjennom børsmelding. Korrigert Nibor skal så snart som mulig distribueres gjennom
ordinære kanaler.
3.4 Ved beslutning om utsettelse av ordinært fixingtidspunkt jf. pkt. 1 og korrigering av Nibor og
Nibor-bidrag, jf. pkt. 2, skal Kalkuleringsagenten uten ugrunnet opphold sende en
børsmelding om forholdet.
3.5 Ved konstatering av at Nibor ikke kan beregnes som følge av at færre en to panelbanker har
levert inn bidrag eller andre ekstraordinære omstendigheter skal Kalkuleringsagenten uten
ugrunnet opphold sende en børsmelding om dette forholdet.
---

Side 2 av 2

