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Svenska kommuner och landsting i samverkan

Söker du en säker placering?
Värdepapper utgivna av Kommuninvest ger diversifierad exponering
mot svensk kommunsektor - med nollriskvikt, högsta möjliga kreditvärdighet (AAA/Aaa) och högsta möjliga LCR-klassning (Level 1).

Kreditbetyg Aaa/AAA.
Enligt Finansinspektionen
jämställt med statsrisk.

Vision och verksamhetsidé

Kommuninvest är en medlemsorganisation som ägs och
garanteras av svenska kommuner och landsting.
Kommuninvest strävar efter att ge sina medlemmar de
bästa möjliga finansieringsmöjligheterna, samtidigt som den
internationella kreditmarknaden erbjuds en av de mest solida
investeringsmöjligheterna. Kommuninvests vision är att vara
världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning.

Medlem i RIX.
BIS riskvikt 0 %.
Solidarisk borgen.
Värdepapper utgivna av Kommuninvest utgör likvida tillgångar vid
beräkning av likviditetstäckningsgrad (LCR) och viktas till 100%,
enligt Finansinspektionen.

Medlemskap

Medlemskapet är begränsat till svenska kommuner och
landsting. Av Sveriges totalt 310 kommuner och landsting är
i nuläget 288 medlemmar i Kommuninvest.
Kommuninvest tillämpar strikta metoder för bedömning
och analys av medlemsansökningarna innan medlemskap
medges.

Stabila, säkra låntagare

Sveriges kommuner och landsting har sunda finanser som
omfattas av en stabil regeluppsättning och stöds av en av
Europas starkaste ekonomier. Svenska kommuner och landsting kan till exempel inte gå i konkurs eller ställa in betalningar. Cirka 70 procent av de svenska kommunernas och landstingens intäkter kommer från inkomstskatter, den högsta
siffran i Norden.
De svenska kommunernas och landstingens huvudansvar
är utbildning, socialvård, hälso-/sjukvård, bostäder, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.

Penningpolitisk motpart till
Riksbanken.
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Medlemsutveckling 2006-2018.

Garantistruktur

Samtliga Kommuninvest medlemmar har undertecknat ett
solidariskt borgensåtagande för samtliga förpliktelser som
Kommuninvest har ingått eller kommer att ingå.
Genom att kommunerna och landstingen inte kan försättas
i konkurs, ej kan upphöra att existera samt att staten har det
slutgiltiga ansvaret för kommunernas och landstingens verksamhet, uppfattas medlemmarnas garanti för Kommuninvests
samtliga förpliktelser som mycket stark.

I Sverige finns det sammanlagt 310 kommuner och landsting.
Majoriteten av dessa är medlemmar i Kommuninvest.
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Postadress
Kommuninvest i Sverige AB
Box 124, 701 42 Örebro
Sverige

Upplåningsbehov 2019
Lång upplåning: SEK 100-120 mdkr
Fokus på benchmarkprogram i SEK och USD, inklusive
grön finansiering samt Uridashi

Kort upplåning:
ECP, domestika certifikat, kortfristig Uridashi

Telefon
010 - 470 87 00

E-mail
ir@kommuninvest.se

Fax
019 - 12 11 98

Hemsida
www.kommuninvest.se

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Högsta möjliga kreditrating

Kommuninvests unika ställning som låntagare avspeglas av
att företaget erhållit högsta möjliga kreditrating (AAA/Aaa)
från både Moody’s och Standard & Poor’s. Kreditbetygen
återspeglar enligt ratinginstituten:
• Ägarnas solidariska borgensåtagande.
• God tillgångskvalitet i utlåningsportföljen.
• God tillgång till likviditet.
• Försiktig inställning till risk.
• Stark marknadsposition.

Större marknadsandel – ökad betydelse

Ökningen av Kommuninvests utlåning beror dels på ett kontinuerligt växande antal medlemmar, dels på att Kommuninvest
ansvarar för en stigande andel av medlemmarnas upplåning. 		
Kommuninvests exklusiva utlåningspolicy (endast medlemmar och deras majoritetsägda företag), garanterar en nollriskviktning med exponering enbart mot den kommunala sektorn.
Detta avspeglas också av det faktum att Kommuninvest aldrig
lidit en kreditförlust.

Likviditetsförvaltning

Utlåning - miljarder SEK
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Nyckeltal
Mdr SEK

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Summa tillgångar

417,2

356,9

361,7

Summa skulder

355,7

349,3

355,2

7,6

7,6

6,5

0,75

1,1

0,3

Eget kapital
Rörelseresultat

För att kunna förse kunderna med finansiering även i perioder av osäkerhet på de finansiella marknaderna håller sig
Kommuninvest med en likviditetsreserv. Strikta regler och ett
konservativt förhållningssätt är styrande för Kommuninvests
likviditetsreserv.

Kontaktuppgifter

Strategi med fokus på benchmarkupplåning

Bitr Chef för Skuldförvaltning

Det övergripande målet för Kommuninvest är att på ett hållbart sätt minimera de långsiktiga upplåningskostnaderna för
svenska kommuner och landsting/regioner. För att vi ska kunna erbjuda våra kunder attraktiva finansieringsvillkor ställs
stora krav på hur vi bedriver vår upplåningsverksamhet.
Vår ALM-strategi innebär i korthet:
• Tydlig upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning.
• Konservativ likviditetsreserv bestående av höglikvida tillgångar.
• God matchning mellan tillgångar och skulder.
Vår långfristiga upplåning har en tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska
marknaden.
Aktiviteten i våra korta upplåningsprogram styrs i första
hand av utlåning med kort kapitalbindning, finansiering av
likviditetsreserv, upplåningsförfall och återköp av obligationer.

Chef för skuldförvaltning

Christian Ragnartz
070 - 607 38 34
christian.ragnartz@kommuninvest.se
Tobias Landström
010 - 470 88 83
tobias.landstrom@kommuninvest.se

Senior Funding Manager

Ulrika Hedqvist
010 - 470 88 82
ulrika.hedqvist@kommuninvest.se

Senior Funding Manager

Pelle Ekestubbe
010 - 470 88 62
pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Senior Funding Manager

Marcus Waineby
010 - 470 88 63
marcus.waineby@kommuninvest.se

www.kommuninvest.se

Kommuninvest i Sverige AB (“Kommuninvest”) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). This material is presented for informational purposes only. This material
is 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 law or regulation. Distribution of this material, or information in this
material, to any person other than an original recipient is prohibited. Kommuninvest does not make any representation or warranty (express or implied) of any nature or accept any responsibility or liability of any kind for
accuracy or sufficiency of any information, statement, assumption or projection in this material, or for any loss or damage (whether direct, indirect, consequential or other) arising out of reliance upon this material. The
recipient is solely responsible for making its own independent appraisal of the contents of this material.
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