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KOMMUNINVEST

Kommunsektorns
gemensamma låneinstitut

Disclaimer
These materials are confidential and are not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or
indirectly, in or into the United States (other than to qualified institutional buyers ("QIBs") (as defined below) who
are also “qualified purchasers” within the meaning of Section 2(a)(51)(A) of the Investment Company Act (as
defined below) and the rules and regulations thereunder), Canada, Japan or Australia.

IMPORTANT: YOU ARE ADVISED TO READ THE FOLLOWING CAREFULLY BEFORE READING, ACCESSING
OR MAKING ANY OTHER USE OF THE MATERIALS THAT FOLLOW.
These materials have been prepared by and are the sole responsibility of Kommuninvest i Sverige AB (publ) (the “Issuer”)
and have not been verified, approved or endorsed by any lead manager, bookrunner or underwriter retained by the Issuer.
No representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness,
accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained herein.
These materials are provided for information purposes only and do not constitute, or form part of, any offer or invitation to
underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of, or any solicitation of any offer to underwrite, subscribe for or
otherwise acquire or dispose of, any debt or other securities of the Issuer (“securities”) and are not intended to provide the
basis for any credit or any other third party evaluation of securities. These materials should not be considered as a
recommendation that any investor should subscribe for or purchase any securities. If any such offer or invitation is made, it
will be done pursuant to separate and distinct documentation in the form of a prospectus, offering circular or other
equivalent document (a "prospectus") and any decision to purchase or subscribe for any securities pursuant to such offer or
invitation should be made solely on the basis of such prospectus and not these materials. These materials may not be
relied upon for the entering into of any transaction.
In particular, investors should pay special attention to any sections of the final prospectus describing any risk factors. The
merits or suitability of any securities or any transaction described in these materials to a particular person’s situation should
be independently determined by such person. Any such determination should involve, inter alia, an assessment of the
legal, tax, accounting, regulatory, financial, credit and other related aspects of the securities or such transaction.

These materials may contain projections and forward looking statements. Any such forward-looking statements involve
known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the Issuer’s actual performance or
achievements to be materially different from any future performance or achievements expressed or implied by such
forward-looking statements. Any such forward-looking statements will be based on numerous assumptions regarding the
Issuer’s present and future strategies and the environment in which the Issuer will operate in the future.
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Disclaimer (forts.)
Further, any forward-looking statements will be based upon assumptions of future events which may not prove to be
accurate. Any such forward-looking statements in these materials will speak only as at the date of these materials and the
Issuer assumes no obligation to update or provide any additional information in relation to such forward-looking statements.
These materials are confidential, are being made available to selected recipients only and are solely for the information of
such recipients. These materials must not be reproduced, redistributed or passed on to any other person or published, in
whole or in part, for any purpose without the prior written consent of the Issuer.
These materials are not intended for distribution to, or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such
distribution or use would be contrary to local law or regulation. In particular, these materials are for distribution in the
United Kingdom only to persons who meet the following criteria: 1. (i) investment professionals falling within Article 19(5) of
the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) persons falling within
Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc”) of the Order or 2. persons to whom
these materials may otherwise be directed without contravention of section 21 of the Financial Services and Markets Act
2000 (all such persons being referred to as “relevant persons”). These materials must not be acted or relied on by persons
who are not relevant persons. In member states of the European Economic Area, these materials are only directed at
persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(1)(e) of Directive 2003/71/EC.

These materials and the information contained herein do not constitute and should not be construed as an offer to sell or
solicitation of an offer to buy securities in the United States. The securities described in these materials have not been, and
will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or
sold within the United States or for the account or the benefit of, US persons (as defined in Regulation S under the
Securities Act ("Regulation S")) absent registration under the Securities Act or unless an exemption from the registration
requirements of the Securities Act is available. The Issuer does not intend to conduct a public offering of any securities in
the United States. These materials are not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in
or into the United States except to qualified institutional buyers ("QIBs") as defined in Rule 144A under the Securities Act
who are also “qualified purchasers” ("QPs") within the meaning of Section 2(a)(51)(A) of the US Investment Company Act of
1940, as amended (the "Investment Company Act"), and the rules and regulations thereunder. By accepting delivery of
these materials the recipient warrants and acknowledges that it is either (i) a non-US person (as defined in Regulation S)
outside the United States or (ii) a QIB that is also a QP. Any failure to comply with the foregoing restrictions may constitute
a violation of US securities laws.
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KOMMUNINVEST

Sveriges kommungäld
• Grundas 1986 av tio kommuner. För
närvarande 281 ägare/medlemmar (totalt
310), av vilka 272 är kommuner och 9 är
landsting/regioner.
• AAA/Aaa, stabila utsikter.
• Balansräkning: ~350 mdr SEK,
utlåningsportfölj: ~250 mdrr SEK
• Upplåning på internationella och inhemska
kapitalmarknader. Utlåning i Sverige.
• Syfte: att ge medlemmarna tillgång till
kostnadseffektiv och stabil investeringsfinansiering.
www.kommuninvest.org
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KOMMUNINVEST

Värde och säkerhet för AAA-investerare
• Explicit, oåterkalleligt och obegränsat
solidariskt borgensåtagande från ägarna.
Kommuner har grundlagsskyddad rätt att
beskatta medborgarna.
• BIS riskvikt 0 %. LCR Nivå 1 i EU, Schweiz
och Storbritannien.
• Står under Finansinspektionens tillsyn –
värdepapper utgivna av Kommuninvest
likställs med statsrisk1.

• Penningpolitisk motpart till Riksbanken och
medlem i Riksbankens clearing- och
betalningssystem, RIX.
• Upplåningsprognos 2016: 120-125 mdkr

1) Utlåtande från Finansinspektionen finns med i Investor Factbook.
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KOMMUNINVEST

Utlåningsportföljens fördelning
Kommuner (41 %)
(Utlåning endast till medlemmar av
Kommuninvest ekonomisk förening)

Kommunala bostadsbolag (29 %)
(Lån med borgen från Medlemmarna av
Kommuninvest ekonomisk förening)

Övriga kommunala bolag (22 %)
(Lån med borgen från Medlemmarna av
Kommuninvest ekonomisk förening)

Kommunala energibolag (7 %)
(Lån med borgen från Medlemmarna av
Kommuninvest ekonomisk förening)

Landsting (1 %)
(Utlåning endast till medlemmar av
Kommuninvest ekonomisk förening)

www.kommuninvest.org
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* Exklusive kommunala låntagares upplåning
via egna kapitalmarknadsprogram.

 85 % av sektorns upplåning är
kopplad till bolagen, dvs. intäktsoch taxefinansierad verksamhet.
 15 % kopplad till den kommunala
kärnverksamheten, dvs.
finansierad med skatter, bidrag
och avgifter.
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Finansiella nyckeltal 2011–2015
2011

2012

2013

2014

2015

Utlåning, mdkr

168,1

201,0

208,6

222,8

254,4

Balansomslutning, mdkr

234,0

283,3

277,5

312,1

340,6

Primärkapital
Observera: Ökning av aktiekapitalet om 1
200 mnkr under 2015 måste först
godkännas av Finansinspektionen innan det
får ingå i primärkapitalet. Godkännande
erhölls den 10 maj 2016.

Räntenetto, mdkr

572,6

771,7

969,5

915,2

798,5

Rörelseresultat, mdkr

396,1

249,1

757,6

729,4

655,5

0,33

0,57

0,75

0,87

0,65

0,91

1,09

1,16

30,4 %

59,5 %

Bruttosoliditetsgrad, rapporterad enligt CRR*, %
Bruttosoliditetsgrad, inklusive förlagslån**, %
Total kapitalrelation

Ej
tillämpligt
Ej
tillämpligt
45,7 %

49,3 % 59,8 %

* Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar).
** Primärkapital samt förlagslån utgivet av Kommuninvest ekonomisk förening i
relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar).

www.kommuninvest.org
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KOMMUNINVEST

Bruttosoliditetsgrad
• Kommuninvest avser nå föreskriven bruttosoliditetsgrad
genom vinstupparbetning, ytterligare kapitaltillskott från
medlemmarna/ägarna och, vid behov, andra
kapitalinstrument.
• En ny högsta insatsnivå fastställdes på årsstämmorna
2014 och 2015 i Kommuninvest ekonomisk förening:
900 kr per invånare för medlems-/ägarkommuner. Målet
är en bruttosoliditetsgrad om 1,5 % den 1 januari 2018.
• Medlemmarna/ägarna föredrar att vara de enda som
bidrar med kapital. En kapitalinjektion om 2,6 mdr SEK
meddelades 17 november 2015. Medlemmarna ska
tillskjuta ytterligare cirka 1,5 miljarder fram till 2017. (Se
även pressmeddelandet )
• Om slutlig bruttosoliditetsnivå blir högre än förväntat har
Kommuninvest möjlighet att emittera primärkapitaltillskott till medlemmar/ägare eller externa parter.
www.kommuninvest.org
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Kommunsektorns
investeringar
Upplåning

God ekonomisk tillväxt
4,0%

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%
2014

2015
Sverige

www.kommuninvest.se

2016
Norden

Euroområdet
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Kommunsektorns investeringar
Mdkr

Andel av BNP

Andel av investeringar

160

4,0%

40%

140

3,5%

35%

120

3,0%

30%

100

2,5%

25%

80

2,0%

20%

60

1,5%

40

1,0%

20

0,5%

0

0,0%

15%

10%

5%

0%

Landstingen och deras bolag
Kommunala bolag

2013

Kommuner

2014

Andel av BNP
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Kommunernas låneskuld
Självfinansieringsgrad

Andel av BNP

Mdkr

120%

900

18%

800

16%

700

14%

600

12%

500

10%

400

8%

300

6%

200

4%

100

2%

0

0%

100%

80%

60%

40%

0%
2007
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2014
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2005
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2007
2008
2009
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2011
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

20%

Kommunernas låneskuld i mdkr

Låneskuldens andel av BNP
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Nyckeltal för kommunsektorns skuldportfölj

Nyckeltal

Exklusive derivat

Inklusive derivat

Ränta

0,77 %

1,61 %

Kapitalbidning

2,44 år

Räntebindning

1,25 år

Förfall inom ett år

34,4 %

Andel rörligt

56,8 %

www.kommuninvest.se
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Upplåning

Upplåning

Agenda
• Övergripande upplåningsstrategi
• Kommuninvests skuldutveckling givet
tillväxt i kommunal sektor
• Plan för grön upplåning

www.kommuninvest.se
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Övergripande upplåningsstrategi
• Diversifiering
• Strategiska upplåningsprogram
•
•
•
•

Svenskt benchmarkprogram
USD benchmarkprogram
Japansk Uridashi
ECP

• 50% upplåning i SEK
•

2010-2015: fokus på uppbyggnad av SEK benchmarkprogram
• Ett av målen var att 2015 nå kritisk volym på 110-140 mdkr

•

2016-framåt:
• Öka utestående volym i SEK benchprogram i takt med bolagets tillväxt och
marknadens efterfrågan/förmåga. 2016: 50% SEK/Internationellt
• Grön upplåning

www.kommuninvest.se
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Upplåning 2012-2015 och budget 2016
Upplåning per valuta 2012–2016 (25 maj), mdr SEK
(exkl. certifikatupplåning)

• Upplåningsbehov 2016:
•
•

Totalt ca SEK 120-125 mdr totalt, exkl ECP
Varav 50% i SEK: ca 60 mdr

• Genomförd upplåning: ca 55 mdr (45%)
•

Varav 25 mdr i SEK

www.kommuninvest.org
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Tillväxtprognos och skuldutveckling
Förutsättningar:
•
50% marknadsandel
•
25% likviditetsreserv
•
Exkl. kort upplåning <1år, 25 mdr
Mdr1000
900
800

617

700

504

600
500

351

400
300
200
100
0
2005

2006

2007

2008

Total upplåning

•
•

2009

2010

2011

2012

Grön utlåning

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kommunsektorns totala skuld

2021

2022

2023

2024

Total utlåning

Total upplåning 2024 med löptid längre än 1 år: ca 600 mdr
Potentiell total grön upplåning 2024: ca 80 mdr
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Effekt på SEK-upplåning
Förutsättningar:
•
50% marknadsandel
•
50% upplåning i SEK
•
25% likviditetsreserv
350

300
259
241

250

225

200
160
150

169

188

178

199

211

126
94

100

79
51
38

50

7

11

15

20

2016

2017

2018

2019

28

32

35

37

24

2020

2021

2022

2023

2024

0
2011

2012

2013

2014

Grön upplåning SEK

•
•

2015

Bench upplåning SEK

Total upplåning SEK

Total upplåning i SEK med löptid längre än 1 år: ca 300 mdr
Potentiell total grön upplåning i SEK 2024: ca 40 mdr
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Plan för gröna obligationer
• Grön upplåning sker strategiskt i SEK och USD
• Målsättning att bygga kurvor i SEK och USD
• Långsiktighet gäller i båda valutorna
• Stödja strategisk mål om 50% upplåning i SEK

• Andra valutor aktuella, EUR har stor potential
• Volym bestäms av grön utlåning Upplåning sker i
efterhand och begränsas till max 75% av grön
utlåningsvolym
• Ingen löptidsmatchning Upplåning kortare än utlåning
• Grön ut- och upplåning mycket viktig komponent för
Kommuninvests tillväxt

www.kommuninvest.se
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Gröna obligationer i SEK marknaden
• Tillvägagångssätt
•
•
•
•
•
•

Syndikerade transaktioner för nya obligationer, därefter tap
Emissioner sker under EMTN programmet
Förfall mellan K-obligationer
Förväntade löptider är 2-5 år
Mål om större initial volym för att möjliggöra för flertalet investerare
Allokering till gröna investerare

• Första transaktion i SEK
•
•
•

Troligen efter sommaren
Ambition att göra minst 3-5 mdr
Sannolikt runt 3 års löptid

www.kommuninvest.se
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Gröna
obligationer

Gröna lån & Gröna obligationer
• Kunderna har erbjudits Gröna lån
sedan1 juni 2015.
• Godkännandeprocess i flera steg,
inklusive godkännande av
Kommuninvests medlemmars
miljöenheter och slutligt
godkännande av Kommuninvests
miljökommitté för gröna
obligationer.
• Ramverk utvecklat tillsammans
med ledande bank.
• Second opinion från Cicero.
• Första Gröna obligation, om 600
miljoner USD, emitterad i mars
2016.

www.kommuninvest.org

Projekt som uppfyller kraven

•
•
•
•
•
•
•
•

Förnybar energi
Energieffektivitet, fokus på
fossilfria energisystem
Gröna byggnader och
energieffektivitet:
Kollektivtrafik
Avfallshantering
Vattenhantering
Anpassningsåtgärder i
byggnader, infrastruktur och
känsliga miljöer
Miljöledning

Bloomberg ticker: KOMINS
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Vår process
Sad
Gröna investeringsprojekt
Kommunala investeringsprojekt som främjar övergången till koldioxidsnål och
klimattålig tillväxt. Gröna investeringsprojekt skall:
•
utgöra en del av sökandens systematiska miljöarbete
•
relatera till nationella och regionala miljömål
•
ha som mål att minska klimatförändringarna eller anpassa verksamheten
efter dem, eller omfatta miljöåtgärder.

Gröna lån

Gröna obligationer
• Huvuddelen av upplånade medel
från Gröna obligationer går till nya
projekt (pågående, planerade
eller genomförda max nio
månader före emissionen).
• Gröna obligationer kan emitteras
mot högst 75 % av portföljen med
lån som uppfyller kraven.

www.kommuninvest.se

• Låneansökan måste
undertecknas av sökandens
finansavdelning och miljöenhet
• Granskning och preliminärt
godkännande av Kommuninvests
utlåningsavdelning
• Kvartalsvis: De projekt som
uppfyller kraven granskas och
godkänns slutligen enhälligt av
Kommuninvests miljökommitté för
gröna obligationer.
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Miljökommitté validerar projekten
EXPERTOMRÅDEN
• Energi- och klimatstrategi
• Stadsplanering och -utveckling
• Avfallshantering och
kretsloppsekonomi, ekologisk
ekonomi
• Miljöledning
• Miljörapportering
• Hållbarhetsrapportering

Ledamöter (från vänster till höger):
Sara Pettersson, planeringsledare, Göteborgs stad
Susanne Arneborg, energisamordnare, Borås stad
Björn Söderlundh, utlåningschef,Kommuninvest;
Hanna Arneson, hållbarhetschef Örebro kommun
Andreas Hagnell, handläggare/expert miljö och energi på Sveriges
Kommuner och Landsting

UPPGIFTER
• Granska och slutligen godkänna
ansökningar om Gröna lån
• Rådgivande organ för Kommuninvest
och Kommuninvests låntagare
• Granska och besluta om rapportering
från låntagarna om gröna lån
• Granska och godkänna
konsekvensrapporteringen om Gröna
lån i den årliga investeringsrapporten
• Delta i den fortsatta utvecklingen av
Kommuninvests ramverk om Gröna
obligationer.

Marta Fallgren, miljöchef, Uppsala läns landsting
Petra Mangnäs, kundansvarig, Kommuninvest

www.kommuninvest.se
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Hantering av upplånade medel
•

•

Emissionsmedel från Gröna obligationer reserveras för projekt
som minskar klimatförändringarna eller anpassar verksamhet efter
dem, eller på annat sätt syftar till en hållbar miljö, i enlighet med
Kommuninvests ramverk.
Mål att portföljen med Gröna lån alltid ska överstiga det samlade
beloppet av alla utestående Gröna obligationer. Oberoende
Högkvalitativ och
granskning av Kommuninvests revisorer.
konservativ: 86% av

Riktlinje: Volym utgivna
Gröna obligationer får
ej överstiga 75% av
portföljen med
godkända Gröna Lån.

SRI/ESG och
vanliga
investerare

www.kommuninvest.se

Likviditetsreserv

Total
upplåning

reserven kunde
pantsättas hos
centralbank 31 dec
2015; 77% hade AAArating.

Utlåningsportfölj

Gröna
obligationer

Portföljmatchning

Gröna lån
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projekt som
uppfyller
kraven
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Godkända Gröna lån per 17 maj 2016

Förnybar energy kan inkludera
•
Vindkraft
•
Vågkraft
•
Solenergi
•
Vattenkraft
•
Berg-/jordvärme
•
Bioenergi
•
Biogas (inkl från avfall)

www.kommuninvest.se

* Projekt är planerat, pågående eller har
avslutats för högst 9 månader sedan.
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Kontakta oss
Investerarrelationer – ir@kommuninvest.se

Maria Viimne

Carl-Henrik Arosenius

Vice VD/Chief Operating Officer
Tel: +46 (0)10 470 87 11
maria.viimne@kommuninvest.se

Chef Investerarrelationer
Senior Investor Relations Manager
Tel: +46 (0)10 470 88 81
Tel: +46 (0)10 470 87 31
carl-henrik.arosenius@kommuninvest.se bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Björn Bergstrand

Kanichiro Hirata
Senior Advisor, Japan/Asia Rep.
Tel: +81 90 2758 0222
kanichiro.hirata@kommuninvest.se

Upplåning – funding@kommuninvest.se

Anders Gånge

Tobias Landström

Ulrika Gonzalez Hedqvist

Per Adolfsson

Chef Upplåning & Placeringar
Tel: +46 (0)10 470 87 12
anders.gange@kommuninvest.se

Senior Funding Officer
Tel: +46 (0)10 470 88 83
tobias.landstrom@kommuninvest.se
(on parental leave)

Senior Funding Officer
Tel: +46 (0)10 470 88 82
ulrika.hedqvist@kommuninvest.se

Funding Officer
Tel: +46 (0)10 470 88 66
per.adolfsson@kommuninvest.se

www.kommuninvest.org
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Investor Factbook
Kommuninvests Investor Factbook innehåller fördjupat
informationsmaterial om Kommuninvest och den kommunala
sektorn, inklusive finansiella rapporter, ratingrapporter och
juridisk dokumentation. Investor Factbook har tagits fram för att
underlätta för investerarnas och motparternas
granskningsprocesser och beviljande av krediter.
Dokumenten kan hämtas från Kommuninvests webbplats,
www.kommuninvest.se
 För investerare
 Investerarpresentation & factbook

www.kommuninvest.org
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Ytterligare information
Kommuninvest: www.kommuninvest.org
Svenska staten: http://www.sweden.gov.se/
(lån till andra länder: http://www.government.se/sb/d/3323/a/157255 )
Riksbanken – Finansiell stabilitet:
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/ Information om säkerheter:
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/BetalningssystemetRIX/Sakerheter/
Konjunkturinstitutet – nationalekonomiska undersökningar och prognoser för den
svenska ekonomin: www.konj.se
Finansinspektionen – risk- och tillsynsrapporter:
http://www.finansinspektionen.se/Tillsyn/Rapporter/
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – publikationer och rapporter:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html

www.kommuninvest.org
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Anteckningar

