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Abstract 
In the wake of the financial crisis the bank-industry was subject to another scandal in 2012, which 

brought even further distrust to the industry. It was revealed that in order for banks and traders to 

profit they had manipulated their contributions to the widely used benchmarkrate LIBOR (London 

InterBank Offered Rate), which many financial products depended on. While LIBOR, which is the 

benchmarkrate with the most financial products tied to it, is still widely used, many other 

benchmarkrates similar to LIBOR, based on the development on other markets, were subject to the 

same scrutiny which faced LIBOR. Governments and other stakeholders had simply lost their trust 

in the banking industry, in terms of accurately and faithfully contributing these benchmarks to the 

utilization of the general public. 

 

CIBOR (Copenhagen InterBank Offered Rate) and CITA (Copenhagen Interbank Tomorrow-Next 

Average) became subject to Danish legislation, even though an investigation to whether or not these 

rates had been subject of manipulation, were unable to confirm that manipulation had taken place. 

The European Union would not stand for this abuse of the financial markets either and adopted 

Regulation 2016/1011/EU in order to combat potential manipulation in the future. This dissertation 

seeks, in a theoretical perspective, to conclude whether or not the regulation is effective in its 

objective, and if the usage of benchmarkrates is beneficial to society after the implementation of the 

regulation.  

 

the thesis concludes, that the necessary incentives for a bank to commit itself in manipulative 

practices has been struck down, as the regulation focuses strongly on hitting the banks where it 

hurts, should manipulation occur. Benchmarkrates, when reliable, generally reduces 

transactioncosts for the public as a whole, as it is easy to access information about where the 

marketrate is. The EU has, seemingly succeeded in maintaining an effective mechanism for the 

contribution and usage of benchmarkrates.  
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Kapitel 1 ─ Metode og problemformulering 

1.1 Introduktion til rentebenchmarks og skandalen i 2012 

De seneste års fokus på situationen i de finansielle markeder har affødt gennemgående regulering på det 

finansielle område både i Danmark og på EU-plan. Især bankernes rolle under finanskrisen og LIBOR-

skandalen i 2012 har skabt mistillid til bankernes adfærd og har påkaldt sig juridiske indgreb, som det nu 

ophævede, kapitel 20 e i Lov om Finansiel virksomhed,1 hvis bestemmelser nu er erstattet af forordning 

2016/1011/EU (BMF). RBM i vid udstrækning i finansielle kontrakter mellem virksomheder, forbrugere, 

kreditinstitutter. Desuden er CIBOR også en vigtig indikator for situationen på interbank markedet.  

 

I 2012 blev manipulation med LIBOR-renten (London Interbank Offered Rate) afsløret, der skal afspejle 

renteniveauet på lån bankerne imellem.2 På dette tidspunkt var der bundet finansielle kontrakter for mere end 

300 billioner dollars op på LIBOR-renten3, der både dækkede derivater, studielån, boliglån osv. LIBOR-renten 

nød bred anerkendelse og blev anvendt af markeds-aktørerne som en pålidelig indikator for markedsvilkårene 

ved optagelse af usikret gæld. Afsløringen førte til bøder til fire af de større banker i EU, Barclays, UBS, RBS 

og Rabobank, for op til 3,5 milliarder dollars, og førte til en væsentlig svækkelse af tilliden til BM’et. 

Afsløringen var desuden årsag til mange politiske forslag til en reform af RBM's efterfølgende.4  

 

I 2011 trådte Nationalbanken ud af arbejdet med indsamlingen, beregningen og offentliggørelsen af den danske 

pendant til LIBOR, CIBOR, begrundet i manglende adgang til at vurdere kvaliteten af kvoteringen af CIBOR.5 

Der blev i den forbindelse iværksat en undersøgelse af CIBOR, for at fastslå om der, i lighed med LIBOR, var 

sket manipulering. Dette kunne ikke afvises, men heller ikke bekræftes,6 hvorefter daværende Erhvervs- og 

vækstminister, Annette Vilhelmsen, fremsatte et lovforslag som bl.a. omfattede et offentligt tilsyn med 

fastsættelsen af referencerenter.7 Efterfølgende har retstilstanden udviklet sig yderligere, og spørgsmålet er nu, 

hvorvidt reglernes udvikling har genskabt tilliden til RBMs. 

 

                                                
1 Som indført ved Lov 2012-12-19 nr. 1287 til daværende lovbekendtgørelse nr. 705 af 26. juni 2012. 
2 Hou & Skeie 2014, s. 2. 
3lbid, s. 2. 
4lbid, s. 2. 
5 Rapport om fastsættelsen af CIBOR 2009-2012, Finanstilsynet, 2014. 
6lbid, s. 15 
7LFF 2012-2013.1.87, pkt. 2.2.2., s. 16.  
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1.2 Afhandlingens formål og problemformulering 

1.2.1 Formål 

CIBOR anvendes fortsat som BM i mange finansielle kontrakter, og offentliggøres hver dag af den nuværende 

administrator, FinansDanmark, på dennes hjemmeside.8 Formålet med denne afhandling er at analysere, 

hvorvidt gældende dansk ret er et effektivt værn mod muligheden for manipulation af RBMs. I den forbindelse 

vil udviklingen inden for retstilstanden blive analyseret for at illustrere lovgivers motiver og problemopfattelse, 

og det vil ligeledes bliver undersøgt hvordan problemstillingen har påvirket EU-retten. Dertil vil aktørernes 

incitamenter til at manipulere udvalgte RBMs (CIBOR og CITA) blive analyseret for at fastslå, om udviklingen 

af regulering på området i tilstrækkelig grad efterkommer formålet med reguleringen, hvorved reguleringen 

modvirker evt. moral hazard problematikker, og hvorvidt denne regulering giver byder på nye udfordringer. 

 

1.2.2. Problemformulering 

Hvordan imødekommer forordning 2016/1011/EU udfordringerne ved den manglende troværdighed til RBMs, 

hvilke økonomiske forhold udgør fundamentet bag markedsmanipulerende adfærd, hvordan påvirker 

retsstillingen pålideligheden og tilliden til disse RBMs, og er reglernes materielle indhold effektiv i forfølgelsen 

af deres formål. 

  

Juridisk problemstilling: 

Hvordan imødekommer BMF interessekonflikter, manglende gennemsigtighed, og kvaliteten af RBMs i relation 

til de involverede stillere og administratorer, i hvilken udstrækning har retstilstanden ændret sig ift. danske 

stillere af RBMs, og hvilke muligheder har Danmark som medlemsstat, selvstændigt, for at bekæmpe 

markedsmanipulation af RBMs? 

  

Økonomisk problemstilling: 

Hvordan påvirker de økonomiske forhold bag CIBOR og CITA stillernes adfærd, og i hvilken udstrækning er 

det hensigtsmæssigt at anvende det éne frem for det andet RBM i relation til RBM’ets troværdighed? 

 

  

                                                
8FinansDanmark om CIBOR. 
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Integreret problemstilling: 

Hvordan har udviklingen på retsområdet for stillere af RBMs påvirket disses incitamenter og adfærd ift. 

bekæmpelse af markedsmanipulation, og hvordan har dette påvirket pålideligheden af banchmarkrenterne? 

1.3. Synsvinkel 

Da regulering bliver indført på området for RBMs, for at rette op på markedsfejl og nedbringe dead weight loss, 

vil der i afhandlingen blive anlagt en velfærdsoptimerende samfundsorienteret synsvinkel. 

Da BMF tillader medlemsstaterne en vis handlefrihed angående bestemte pligter, vil disse blive analyseret ud fra 

et medlemsstats-perspektiv. I samme forbindelse vil den enkelte bank, og bank sektorens, adfærd og 

motivationer blive analyseret, hvilket nødvendigvis forudsætter et virksomhedsperspektiv. Sammenfattende bør 

det understreges, at det overordnede perspektiv vil være samfundsorienteret, idet formålet med analyserne af 

genstandsfeltet i opgaven vedrører den overordnede samfundsvelfærd.  

1.4. Afgrænsning 

Til trods for at de fysiske og juridiske personer i LIBOR-skandalen blev anklaget for forhold om bedrageri og 

karteldannelse,9 vil retsområderne for disse ikke blive analyseret i denne afhandling. Tilsvarende vil 

selskabsretlige aspekter ikke behandles, idet analysens genstandsfelt omhandler krav der kan opfattes som lex 

specialis ift. den generelle lovgivning på dette område.  

 

Afhandlingen fokuserer først og fremmest på BMF og i mindre grad på de tidligere regler specifikt målrettet 

RBM. Lex generalis herunder børsret, kapitalmarkedsret, strafferet og konkurrenceret vil derfor ikke blive 

gennemgået, selvom det er retsområder, der også er med til at danne de juridiske rammer for RBM’s. Dog, vil 

afhandlingen inkludere nogle få bestemmelser som supplement til BMF hvor dette findes relevant ift. 

markedsmanipulation og governance-krav, særligt ift. de faktuelle forhold under Hayes-sagen, nævnt nedenfor.  

 

Afhandlingens genstandspunkt er først og fremmest retsstillingen i Danmark, hvorfor de retskilder der vil blive 

analyseret er eller har været gældende i Danmark ─ Danske og EU-retlige. I det omfang der medtages retskilder 

fra andre nationalstater, vil dette være for at belyse faktiske forhold i forbindelse med manipulation af RBM. 

 

                                                
9 Se Court Order 12 MAG 3229. 
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I den økonomiske analyse, vil stillerne blive analyseret under forudsætningen af at være en black box hvorfor 

incitamenterne for de individuelle tradere og indberettere ikke vil blive undersøgt. 

 

Desuden vil undersøgelser af, hvordan manipulation af RBM påvirker samfundet, begrænse sig til hvordan det 

påvirker potentielle anvenderes motivation til at anvende RBM. Det vil ligge uden for denne afhandlings 

fokusområde, hvordan manipulation påvirker dem, der har indgået aftaler, som afhænger af RBM. 

 

Adverse selection er et vigtigt begreb indenfor PA-teori, men de problemer der kytter sig hertil, vil ikke blive 

behandlet i indeværende afhandling. 

1.5 Metode og Teori 

Denne fremstillings problemformulering opstiller en overordnet ramme for afhandlingens genstandsfelt, som 

belyses ud fra besvarelsen af to konkrete problemstillinger. Første problemstillinger vedrører fastsættelsen af 

den juridiske ramme, mens den økonomiske og integrerede problemstilling fastslår de økonomiske mekanismer 

som den juraen henvender sig til. De enkelte problemstillinger tilvejebringer derfor konkret viden, som udgør 

fundamentet for den endelige besvarelse af afhandlingens problemformulering, som således kræver indsigt fra 

den juridiske og økonomiske synsvinkel og de respektive discipliners metodologi. 

1.5.1 Juridisk metode 

1.5.1.1 Realistisk retsteori 

Det juridiske kapitel har til formål, at analysere den gældende retstilstand (de lege lata) for stillere af RBMs i 

Danmark ift. de hensyn som den generelle finansielle regulering varetager, i både et dansk og EU-retligt 

perspektiv. Den dominerende retsteori i dansk ret er den realistiske retsteori, som Alf Ross præsenterede i 

1953.10 Ifølge denne teori, er begrebet “gældende ret”: 

 

“[...] den normative ideologi der faktisk er virksom, eller må tænkes virksom, i dommerens sind, fordi opleves af 

ham som socialt forbindende og derfor faktisk efterleves.”.11 

 

                                                
10 Se Ross, 1953. 
11lbid, s. 47. 
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Afhandlingen tager udgangspunkt i den retsdogmatiske metode, som Alf Ross betegnede Prognoseteorien, 12, 

som anskuer og fortolker de relevante retskilder på en sådan måde, at gældende ret for stillere af RBMs 

afdækkes i relation til den faktiske efterlevelse af denne, samt formålet med den regulering som den tager sit 

udspring i. Prognoseteorien udspringer af retsrealismen, hvis formål er, ud fra en ex ante tilgang, at der gennem 

en juridisk analyse produceres en prognose om, hvilken afgørelse en domstol vil komme frem til. Definitionen 

af gældende ret er gennem Prognoseteorien illustreret ved: 

 

P=(D) er ‘nu’ gældende dansk ret13 

 

Hvor P er den påstand der søges verificeret gennem retsanvenderens benyttelse af forskriften D. Den 

ovenstående juridiske problemstilling hviler ikke kun på fortolkningen af dansk ret, men især også på 

fællesskabsrettens fortolkningsprincipper, hvilket uddybes i afsnit 1.5.1.5 nedenfor.  

 1.5.1.2. Europæisk realistisk retspositivisme 

Europæisk realistisk retspositivisme er en ny retsteori som kombinerer retspositivismen (Keldsen, Hart, m.fl) og 

retsrealismen (Ross).14 Retsteorien er fremsat af Tvarnø og Nielsen15 på baggrund af Højesterets tilsidesættelse 

af EU-konform fortolkning,16 hvilket er en tilsidesættelse af loyalitetsprincipet i jf. TEU art. 4, stk. 3. 

Gyldigheds-begrebet i relation til gældende ret, udspringer i denne teori gennem en retsdogmatisk analyse ved 

en integreret anvendelse af dansk, EU-retlig og folkeretlig herkomst i overensstemmelse med den monistiske 

“one-big-system”-modellen.17 Retsteorien er dermed væsentlig for besvarelsen af problemformuleringen i denne 

fremstilling, idet Alf Ross’ dualistiske tilgang til dansk ret ikke er tilpasset EU-rettens indflydelse i et 

retsteoretisk perspektiv.18 Ifølge den europæiske realistiske retspositivisme, må gældende ret derfor defineres 

som den retsudvikling som de vigtigste aktører nationalt og EU-plan vedkender sig, ideologisk såvel som 

faktisk.19 Syntesen mellem retspositivisme og retsrealismen udtrykker dermed, at gældende ret kan defineres 

som de regler, der anvendes i den juridiske praksis på grundlag af en retsdogmatisk analyse der behandler 

                                                
12 Nielsen & Tvarnø, 2017, s. 375. 
13lbid, s. 376. 
14lbid, s. 477 
15lbid, s. 467-489. 
16 Højesteret fulgte ikke EU-domstolens fortolkning i Ajos-sagen, C-441/14, og fortolkede i et dualistisk retsperspektiv. 
17 Nielsen & Tvarnø, 2017, s. 477. 
18lbid, s. s. 482. 
19lbid, s. 483. 
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national ret, EU-ret og folkeret gennem et integreret anvendelse, som anerkendes af domstole, lovgivere og 

juridiske forskere.20 

1.5.1.3. Den retsdogmatiske metode 

Den retsdogmatiske metoder hviler på en systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af de retskilder og 

faktuelle omstændigheder, som problemstilling opstår fra. Forskriftens retsregel kan kun omdannes til gældende 

ret, hvis der foreligger et forpligtende retsfaktum som forpligter en domstol til at anvende retsreglen.21 

Retskilderne - regulering, retspraksis, sædvaner og forholdets natur - besidder ikke noget indbyrdes hierarki, 

men er, ifølge Ross, underlagt en prioritetsrækkefølge vedr. fortolkningen af disse. Udledelsen af gældende ret 

er defineret på en måde, at der ud fra en retsregel kan opstilles en empirisk verificerbar eller falsificerbar 

retsvidenskabelig påstand, hvis sandhedsværdi defineres ud fra sandsynligheden for om domstolene anerkender 

påstanden i den givne kontekst.22 Denne fremstillings juridiske problemstilling vil primært blive løst gennem 

EU-regulering og dertilhørende praksis og fortolkningsprincipper, og det er bredt anerkendt af fællesskabsretlige 

retskilder behandles på samme måde som nationale retskilder, alt efter retskildens form.23  

1.5.1.4 Retskildelæren 

Ved anvendelsen af den retsdogmatiske metode, gennemgås reguleringen, retspraksis, sædvaner, og forholdets 

natur, i denne respektive rækkefølge. Disse tillægges den samme værdi, men lex-principperne fastsætter dog 

systematikken inden for retskilderne i regulering.24 

 

I denne fremstilling analyseres gældende ret ved, at der tages udgangspunkt i reguleringen på området for 

stilleres indberetning af kvoter til RBMs. Afhandlingen er centreret om de centrale bestemmelser for dette i 

BMF, men vil også inkludere det forhenværende kapitel 20 e i FIL25 for at illustrere udviklingen på området i 

dansk ret, samt anden sekundærregulering som har indflydelse på retstilstanden på området. BMF indeholder 

både væsentlige kompetence- og pligtnormer, som vil bidrage væsentligt til besvarelsen af afhandlings 

problemformulering. 

 

Det næste trin i den retsdogmatiske analyse er, at undersøge retspraksis på området. Eftersom gældende ret i den 

retsdogmatiske metode er defineret ud fra domstolenes forventede anvendelse af en forskrift, kan analysen af ny 

                                                
20lbid, s. 489. 
21lbid, s. 380 - for en mere videnskabelig udlægning se da Ross, 1953, s. 47. 
22 Nielsen & Tvarnø, 2017, s. 376. Se desuden afsnit 1.5.1.1 
23lbid, s. 29. Se desuden afsnit 1.5.1.2 
24lbid, s. 48-49 
25LBKG nr. 705 af d. 26. juni 2012. 
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lovgivning hurtigt komme til kort. Derfor er tidligere domme med præjudikat-værdi af særlig interesse for at 

kunne analysere den potentielle retsfølge. Et præjudikat er en retsregel som er udledt af en tidligere afgørelse 

med en lignende, hvis ikke identisk, problemstilling,26og kan derfor besidde en høj værdi som retskilde, alt efter 

den pågældende problemstilling og hvilken retsinstans som har truffet afgørelsen. EU-domstolen har i denne 

forbindelse en særlig funktion, idet denne træffer afgørelse i fortolkningsspørgsmål på anmodning fra nationale 

domstole relateret til EU-konform fortolkning.27 Nationale domstole kan have pligt til at anmode EU-domstolen 

om afgørelse i tvivlstilfælde jf. TEUF art. 26728.  

 

Retssædvaner, hvilket er en handlemåde der er blev fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra en følelse af retlig 

forpligtelse,29 og forholdets natur, som er en samlebetegnelse for forskellige hensyn og principper der typisk 

forholder sig til værdistandpunkter,30 er ikke anvendt i særlig grad i det afhandlingens juridiske genstandsfelt. 

Disse former for retskilder vil derfor ikke blive anvendt. 

1.5.1.5. Fortolkning 

Den præcise mening af den enkelte retskilde kan til tider volde besvær. Fortolkningen af de enkelte retskilder er 

af indlysende betydning i den juridiske argumentation, ift. meningsindholdet af en bestemmelse eller 

rækkevidden af en dom.31 Da der ikke eksistere retspraksis om genstandsfeltet for denne afhandlings juridiske 

analyse, er det derfor væsentligt at underlægge de analyserede bestemmelser en fortolkning som også behandler 

disse som de bør behandles. Grundlæggende eksisterer der tre fortolkningsprincipper som finder anvendelse i 

den juridiske meningssøgen: Lex superior, som relaterer sig til at en regel på et højere niveau går forud for en 

regel på lavere niveau, lex posterior, der vedrører at en nyere regel går forud for en ældre, samt lex specialis, 

som relaterer sig til at en særlig regel skal finde anvendelse før den generelle regel, lex generalis.32 ift. denne 

afhandling kommer alle principper til sin magt - da der er tale om totalharmoniserede EU-regler på det 

sekundære niveau, går bestemmelserne traktaterne på det primære niveau dermed forud for denne. Da der er tale 

om en forordning, som specifikt vedrører krav til stillere af RBMs, går dennes bestemmelser forud for anden 

generel lovgivning som vedrører disse stillere - f.eks. selskabsretlige krav. Udgangspunktet for regelfortolkning 

er den præciserede fortolkning, idet retskildernes sprog kan være flertydigt og der opstår et behov for at 

                                                
26Nielsen & Tvarnø, 2017, s. 141. 
27lbid, s. 456. 
28Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. 
29Nielsen & Tvarnø, 2017, s. 168. 
30lbid, s. 192. 
31 Blume, 2016, s. 295. 
32lbid,, s. 297-298. 
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klarlægge selve meningsindholdet.33 Det er ikke udelukkende den sproglige udformning i den enkelte regel som 

udgør fortolkningsgrundlaget, idet regler oftest indgår i en sammenhæng med lovens øvrige regler. Lovens 

formål og evt. formålsbestemmelser kan derfor også tages i betragtning i denne anledning. 34 En alternativ 

mulighed er, at anvende en udvidende fortolkning af reglen, som omfatter en udvidelse af reglens område.35 I 

relation til denne afhandling, kan dette, f.eks., anvendes ift. rækkevidden af kravene til stilleres 

kontrolforanstaltninger, da BMF ikke fastlægger nærmere krav for, hvornår dette krav er opfyldt.  

1.5.1.6 Hard Law og Soft Law 

Der er på det fællesskabsretlige område udstedt flere meddelelser og betænkninger i relation til børsretlige 

problemstillinger, såsom Kommissionens betænkning om insiderhandel36. ift. retskildelæren, kan der udledes 

retsregler af flere typer materialer hvilket også dækker over soft law.37 Soft law har desuden spillet en stor rolle 

indenfor det børsretlige område i relation til regler for god selskabsledelse og governance, som ofte er indeholdt 

i, f.eks., værdipapirmarkeders egne interne regelsæt. Disse efterleves typisk gennem et følg-eller-forklar-

princip.38 Soft law er ikke retligt bindende, og dækker over en række upræcise betegnelser for dokumenter, som 

kan have en indflydelse i praksis, men ikke har klare retsvirkninger.39 IOSCO’s princpper40 er et eksempel på 

soft law, som har udgjort et fundament til hard law i relation til BMF, hvoraf disse regler nu er blevet til udtryk 

for klare retsvirkninger der kan efterleves, og støttes ret på, i retssystemet, og som også kan udstyre offentlige 

tilsynsmyndigheder med de nødvendige værktøjer for at sikre efterlevelsen af, de nu retligt gældende, 

forskrifter.  

1.5.2  Økonomisk metode og teori 

1.5.2.1 Litterær motivation 

I kølvandet på LIBOR-skandalen har flere forfattere givet deres bud på, hvordan man fortsat kunne nyde 

fordelene af RBMs uden at risikere de samme ulemper som skandalen illustrerede. Bl.a. Duffie og Dworczak41 

har foreslået et fremtidigt BM-design, som skulle modvirke risikoen for manipulation, men har set sig begrænset 

                                                
33lbid, s. 299. 
34lbid, s. 300.  
35lbid, s. 302.  
36 Kommissionens betænkning 2010/1521 om insiderhandel 
37 Nielsen & Tvarnø, 2017, s. 29. 
38 Lekvall, 2014, s. 22. 
39 Nielsen & Tvarnø, 2017, s. 108. 
40 Principals for Financial Benchmarks: Final Report, IOSCO 2013. 
41 Diffe & Dworczak, 2014.  
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af fordelen ved at stille et BM på et illikvidt grundlag.42 Nogle har anskuet problematikken ift. “too big to fail”-

problemet43, imens andre har fremhævet den rolle som RBMs har besiddet tidligere44, og den manglende 

udvikling i relation til resten af den industrielle struktur som værende årsagen til at skandalen kunne opstå. 

Denne afhandling er udarbejdet med henblik på at holde det grundlæggende problem så enkelt som muligt, med 

inspirationen fra en rapport udgivet af en arbejdsgruppe etableret af BIS Economic Consultative Committee 

(ECC)45, der tager udgangspunkt i de fordele og ulemper som anvendelsen af RBMs kan have for samfundet. 

Det er incitamenterne bag stillernes manipulation, som lovgivningen bør fokusere på. Til trods for at dette kan 

fremstå en kende intuitivt, søger afhandlingen at svare på, hvorvidt at disse opportunistiske incitamenter er 

tilstrækkeligt hæmmet ifm. samfundets fortsatte anvendelse af RBMs. 

1.5.2.2 Generelt og neo-klassisk teori 

Når den økonomiske metode anvendes, ønskes det at afdække de kausale strukturer og sammenhænge, der er 

gældende inden for et økonomisk system.46 Denne afhandling er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af 

den deduktive metode; der tages udgangspunkt i nogle bestemte teorier, som når de anvendes på den valgte 

empiri kan hjælpe med at forudsige noget om aktørernes handlinger. Den induktive metode hvorved man på 

baggrund af indsamlet empiri forsøger at sige noget generelt om det undersøgte genstandsfelt vil ikke blive 

anvendt i nævneværdig grad. 

 

Valget af den deduktive metode medfører samtidig en tilgang, hvorefter konklusionerne udledes fra generelle 

teorier eller hypoteser. Dette vil sige, at konklusionerne findes ved at se på udsagn fra de økonomiske teorier og 

deres opstilling af forventede mønstre. En af de store fordele ved den økonomiske metode er, at den 

simplificerer dens genstandsfelt. Derved kan irrelevante betragtninger udelades af analysen, og dens 

konklusioner lader sig let kvantificere og modellere. Denne simplificering er også en akilleshæl i den 

økonomiske metode, da konklusionerne ikke kan overføres én til én på den virkelige verden. 

 

Den økonomiske del vil som nævnt tage udgangspunkt i allerede udviklet økonomisk teori. De teorier, 

forskningsartikler mv., der bliver brugt, vil for størstedelens vedkommende tage udgangspunkt i den 

neoklassiske teori. Derfor vil udgangspunktet for afhandlingens økonomiske kapitel være neoklassisk. 

Grundlaget for neoklassisk økonomi er baseret på rationalitet, med andre ord antages det, at alle aktører, der 

                                                
42 Se evt. afsnit 3.4.1 nedenfor.  
43 Miller, 2014. 
44 Brousseau, Chailloux, Durré, 2013. 
45 ECC, 2013. 
46 Olesen, 2006, s. 17. 
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agerer på markedet, handler rationelt.47 Dette betyder, at aktørerne optimerer deres anvendelse af deres 

tilgængelig knappe ressourcer. Virksomheder vil have profit som den motiverende faktor, mens forbrugere vil 

have nytte som deres motivation. Det forventes at aktørerne til hver en tid vil have denne adfærd. Neoklassisk 

teori har også sine begrænsninger, bl.a. har flere økonomer kritiseret dens komplette rationalitetsbegreb, samt 

forudsætningen om uendelig tidshorisont.48 Desuden kan dens manglende svar vedr. oligopoler være 

begrænsende i da CIBOR og CITA bliver stillet på et sådant marked.49 Derfor vil der i dele af analysen ske en 

afvigelse fra anvendelsen af neoklassisk teori for bl.a. at indføre begrænset rationalitet. 

 

Den neoklassiske økonomiske tilgang har branchen som analyseniveau, mens den enkelte virksomhed er 

teoriens analyseenhed. Dette medfører, at der generelt arbejdes med meget anonyme aktører, og at 

virksomheden anskues som en “black box”, hvor det ikke ses hvordan der ageres internt for at skabe det 

pågældende produkt, men det kun er de eksterne handlinger der analyseres på.50 

 

Indenfor den neoklassiske teori vil Structure, Conduct Performance-Paradigmet (herefter SCP-Paradigmet) blive 

anvendt. Paradigmet blev dannet med henblik på at give det neoklassiske forskningsprogram en mere praktisk 

og anvendelsesmæssig tilgang. Det blev udviklet i 1950’erne og 60’erne bl.a. ifm. ønsket om at forbedre den 

konkurrenceretlige regulering.51 Da denne afhandlings juridiske dels omdrejningspunkt er regulering, der blev 

iværksat ifm. en skandale, som udmøntede sig i straffe og anklager for collusion og overtrædelse af den 

amerikanske Sherman Act, vurderes det, at SCP-paradigmet er det rette til at foretage den økonomiske analyse 

med. I afhandlingens økonomiske analyse vil structure-delen have til formål at at præcisere “markedet” for 

CIBOR-kvoteringers struktur og og forudsætninger. Conduct-delen vil belyse hvorledes de forskellige aktører 

kan agere. I Performance-delen vil det så undersøges, hvorledes denne adfærd påvirker samfundsnytten som 

helhed.  

På baggrund af markedets særlige karakteristika, som gennemgået nedenfor i den økonomiske og integrerede 

analyse, vil de PA-teoretiske problemstillinger der opstår mellem stillere og anvendere af RBMs ifm. 

asymmetrisk information, og deres særlige agency-struktur, blive inddraget ifm. at analysere de governance 

mekanismer som BMF fastsætter. 

                                                
47lbid, s. 54. 
48 Knudsen, 1997, s. 62-63 
49 Ibid. 
50lbid, s. 66 
51lbid, s. 72 
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1.5.2.3 Transaction Cost Economics 

Transaction Cost Economics (TCE) blev som begreb introduceret af Coase i 1930’erne52 og videreudviklet af 

Williamson i 1970’erne53. Coase beskrev dette som, “the cost of using the price mechanism”, hvilket ifølge 

Coase er årsagen til at virksomheder eksisterer.54 

Transaktionsomkostningsteorien tager udgangspunkt i antagelsen om begrænset rationalitet, som er et opgør 

med den neoklassiske teoris udgangspunkt.55 Transaktionsomkostninger tager udgangspunkt i de søge- 

forhandlings- og kontrolomkostninger, som er involveret i en given transaktion. Såfremt disse omkostninger 

overstiger den nytte ─ værdi ─ som er formålet bag at foretage transaktionen, så vil denne ikke foretages. Dette 

kan resultere i ressourcespild på et samfundsniveau, hvoraf teorien er særligt anvendelig i samfundsøkonomiske 

analyser.56 

1.5.2.4 Spilteori 

Spilteori har igennem de sidste mange år udviklet en central placering i analyserammen for industriøkonomi.57 I 

relation til SCP-paradigmet nævnt ovenfor, relaterer spilteorien sig til afhandlingens conduct og performance 

elementer, idet pålideligheden og integriteten ved fastsættelsen af CIBOR og CITA i høj grad afhænger af 

stillernes incitamenter og adfærd ifm. dette. Dermed er markedsstrukturen for anvendelse af RBMs afhængig af 

den adfærd, som er udvist af disse aktører. Spilteorien er ofte anvendt i integrationen af jura og økonomi, men i 

denne afhandlings økonomiske kapitel vil analysen blive lavet af de rene økonomiske incitamenter hos stillere 

for at fastlægge deres incitamenter a priori til et lovindgreb. Af den årsag findes det også naturligt, at 

lovindgrebets konsekvenser for disse inddrages i en spilteoretisk model i den integrerede analyse.  

Der er i spilteorien opstillet strategiske rationalitetsmodeller, hvor spillernes rationelle adfærd er underlagt de 

forudsætninger, som andre spilleres strategier medfører.58 I afhandlingens analyser vil der tages udgangspunkt i 

spil, hvor spillerne opererer med komplet, men imperfekt viden. Det vil sige, at spillerne kender hinandens 

strategier og payoffs, men ikke hvilken strategi der respektivt anvendes.59 I afhandlingen vil der anvendes både 

simultane spil, hvor spillerne vælger deres strategi på samme tidspunktet, og sekventielle spil hvor spillerne 

vælger deres strategi på baggrund af den første spillers strategi. Idet fastsættelsen af CIBOR og CITA kan 

betragtes som collaborative community, pga. det påkrævede samarbejde for at fastsættede disse RBMs, vil der 

                                                
52 Coase, 1937. 
53 Hardt, 2009, s. 30. 
54 Coase, 1937, s. 390. 
55Hardt, 2009, s. 30. 
56 Eide & Stavang, 2008, s. 96. 
57 Knudsen, 1997, s. 81. 
58lbid, s. 89. 
59lbid, 1997, s. 90. 
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blive anvendt gentagede koordinationsspil hvor de respektive payoffs er afhængige af det gensidige samarbejde 

mellem spillerne. Såfremt en spiller vælger at fravige samarbejds-strategier, kan de andre spillere dermed straffe 

den pågældende spiller ved at nægte samarbejde fremover ─ en såkaldt grim trigger strategi.  

 

Løsningen på de anvendte spil analyseres ved antagelsen om, at spillerne foretager rationelle strategiske valg. 

Spillerne vil derfor vælge de strategier, som maksimerer deres nytte ─ deres payoff ─ frem for en strategi med 

en lavere nytte.60 Dermed foreligger der best response strategier baseret på de andre spilleres respektive 

strategier. Spillenes endelige løsning findes i de strategiske kombinationer som er karakteriseret som Nash-

ligevægte, hvoraf det kan fastslåes hvorvidt, der eksisterer incitament til at manipulere før eller efter et 

lovindgreb. Der vil dermed også inddrages de anerkendte kriterier for efficiens og optimalitet Pareto og Kaldor 

Hicks kriterierne. 

1.5.2.5 Tragedy of the Commons 

Udgangspunktet for de spilteoretiske analyser er baseret på teorien om Tragedy of the commons. Teorien bygger 

på eksistensen af kollektive goder (commons), som kan anvendes af (næsten) alle aktører, og som risikerer at 

blive udtømt alt efter hvor mange aktører der anvender den, og hvordan den anvendes.61 I relation til denne 

afhandling, er det kollektive gode den pålidelighed og integritet som stillere af CIBOR og CITA anvender og 

lukrerer på, ift. fastsættelsen af CIBOR og CITA. Den grundlæggende hypotese er da baseret på, at såfremt 

stillere manipulere med deres indberetningsdata til disse RBMs, og dette bliver opdaget, da bliver den kollektive 

ressource, og dennes informationsværdi, udtømt, og ingen kan derfor anvende den fremover.  

Eksisterer der ikke tillid til disse RBMs, vil anvenderkredsen ikke benytte sig af dem, og dermed opnår de ikke 

de fordele, som et pålideligt RBM medfører. Det typiske eksempel på en commons-problemstilling er, at jo flere 

der fisker i havet, jo færre fisk vil der være at fange.62 I forbindelse med RBMs, kan det siges, at når en stiller 

manipulerer med renten, opnår denne en gevinst, men risikoen for at tilliden til RBM’et forsvinder, deles af alle. 

Der er tale om et mismatch mellem ejeren og manipulatoren, hvor manipulatoren af godet opnår den fulde 

fordel ved manipulationen, men omkostningerne ved manipulationen tilfalder kun manipulatoren i 

størrelsesforholdet 1/n, hvor n repræsenterer antallet af ejere af godet ─ det vil sige stillerne af RBMsne.63 Dette 

mismatch mellem afkast og risiko kan da medføre en erodering af godet, som ikke havde fundet sted, såfremt 

der kun var én ejer.64 Commons-problematikken er desuden underlagt to former for eksternaliteter som påvirker 

                                                
60lbid, 1997, s.94,  
61Dutta, 1999, s. 92. 
62lbid, s. 92.  
63lbid, s. 94. 
64lbid, s. 92. 
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anvendelsen af selve godet; (i) den nuværende eksternalitet, som påvirker andre stilleres fordel idag, og (ii) den 

fremtidige eksternalitet som påvirker hvordan stillerne i fremtiden kan drage fordel af godet, betinget af den 

nuværende anvendelse af godet.65 I relation til afhandlings genstandsfelt, er free-riding på andre ejeres, stilleres, 

pålidelighed og integritet, da et gennemgående problem. Den socialt optimale løsning på dette problem er 

baseret på, at anvendelsen af det kollektive gode maksimere alle parters nytteværdi nu og i fremtiden.66 

1.6 Struktur 

Kapitel 2 indleder med en præsentation af de anvendte retsområder. Derefter indføres læseren LIBOR-

skandalen, der er baggrunden for reguleringen på området for RBM’s, hvorefter den tidligere regulering vil 

blive gennemgået. Derpå vil det kort blive gennemgået hvilke supplerende forskrifter der er på området. Hvilket 

fører frem til en analyse af BMF, først udledes retsstillingen for administratorer, så de kompetente myndigheder 

og sidst tilsynsbelagte stillere. 

 

Kapitel 3 indfører først læseren i, hvordan RBM’sne CIBOR og CITA stilles og sammenligner kort de to. 

Derefter bliver nogle af de hypotetiske muligheder for manipulation gennemgået. Dette følges op af en teoretisk 

gennemgang. På baggrund af den gennemgåede teori analyseres markedet for RBM’s. Herefter opstilles flere 

spil, der bruges til at analysere incitamenterne for manipulation af RBM’s på et marked uden regulering. 

 

Kapitel 4 gennemgår governancekrav og analyserer stillelsen af RBM’s som et PA-forhold. vilkårene fra 

spillene i den økonomiske analyse bliver ændret, således at det er muligt at analysere incitamenterne for 

manipulation af RBM’s på det nuværende marked, hvor BMF er gennemført. Kapitlet afsluttes med en analyse 

af BMF’ens efficiens, samt hvilke eksternaliteter den medfører. 

 

Kapitel 5 samler pointerne fra de 3 analyser i en konklussion til besvarelse af afhandlingens problemstilling. 

                                                
65lbid. 
66lbid.  
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Kapitel 2 ─ Juridisk analyse 

2.1 Indledning 

RBMs benyttes i vid udstrækning på de finansielle markeder og har i mange år eksisteret uden 

tilsyn eller regulative krav fra EU. LIBOR-skandalen tydeliggjorde systemets iboende svagheder og 

svækkede tilliden til og integriteten af de finansielle markeder . Og gjorde det samtidig klart, at de 

frie markedskræfter ikke kunne løse opgaven på dette område. Det har vist sig, at Idet disse 

RBMs ikke har afspejlet den økonomiske virkelighed, som de skulle repræsentere. EU har 

på den baggrund søgt at genetablere denne tilliden og integriteten til de finansielle aktører ved at 

indføre BMF, hvis ultimative mål er at fjerne interessekonflikter i fastsættelsen af 

BMs, så de dermed igen reflekterer den økonomiske virkelighed og anvendes i 

overensstemmelse med dette.67 Såfremt BMs ikke er robuste, og underlagt risiko for 

manipulation, kan dette skade investorer, markedet og den bredere økonomi.68 BMF søger at 

forstærke kontrol- og governance- mekanismerne i fastsættelsen af BMs, mindske og håndtere 

interessekonflikter hos leverandører og bidragsstillere af BMs, forstærke kvaliteten af 

inputdata og metodologi, samt sikre tilstrækkelig beskyttelse af forbrugere og investorer gennem krav 

om gennemsigtighed og egnethedsvurderinger.69  

2.2 Anvendt regulering. 

2.2.1 Fællesskabsretten 

BMF trådte i kraft d. 1 januar 2018, jf. BMF art. 59. Da det er en forordning, finder den umiddelbart direkte 

anvendelse i alle EU’s medlemsstater. BMF supplerer delvist reglerne i direktiv 2014/64/EU (MIFID II), 

forordning 2014/600/EU (MIFIR), samt forordning 2014/596/EU (MAR).70 Den indeholder kompetence- og 

pligtnormer for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne71, samt for administratorer og stillere af BMs. 

Den finder anvendelse på levering, bidrag af inputdata til samt anvendelse af BMs i EU, jf. BMF art. 2, stk. 

1. BMF søger at sikre nøjagtigheden og integriteten af BMs og modvirke manipulation af disse, så der skabes 

tillid til anvendelsen af især finansielle BMs.72 Med hjemmel i BMF er der udstedt flere retsakter73 som 

præciserer BMFs konkrete indhold. En detaljeret gennemgang heraf følger nedenfor i afsnit 2.5. 

                                                
67 IP-13-841, s. 2. 
68 MEMO.13.799, s. 2. 
69 MEMO.13.799, s. 3. 
70Se evt. BMF art. 56 vedr. forordning nr. 596/2014. 
71 Se f.eks. LOK § 211, stk. 2, nr. 8.  
72 pr. 1 i præamblen til BMNF. 
73 Forordning 2018/64/EU, 2018/65/EU, 2018/66/EU, og 2018/67/EU. 
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2.2.2 Dansk ret 

Eftersom Danmark er medlem af EU, finder BMF anvendelse med direkte og umiddelbar virkning i dansk 

ret, jf. loyalitetsprincippet i TEU art 4, stk. 3. Den enkelte medlemsstat udpeger selv den kompetente 

myndighed, der skal føre offentligt tilsyn med administratorer og stillere af BM, jf. BMF art. 40 stk. 1. I 

Danmark er Finanstilsynet udpeget som tilsynsmyndighed, jf. § 211, stk. 2, nr. 8 i Lov om kapitalmarkeder.74 

Disse bestemmelser blev indført med Lov 1537 af d. 19. december 2017, som desuden ophævede de 

hidtidige danske regler om tilsyn med referencerenter i FIL75. 

2.3 Baggrund og manipulation 

2.3.1 Faktuelle omstændigheder i LIBOR-skandalen 

2.3.1.1 Hayes-sagen 

I det følgende gennemgås, hvordan manipulationen af LIBOR’en foregik. Dette vil ske med udgangspunkt i 

en dom fra 2015 fra England, R v Tom Hayes [2015] EWCA Crim 1944, hvor en trader blev idømt 11 års 

fængsel for manipulation af Yen-LIBOR’en. Desuden inddrages en anmodning fra de amerikanske 

myndigheder til de engelske myndigheder om udlevering af Hayes til retsforfølgelse i USA.76 Til trods for 

denne afhandlings fokus på denne dom omhandlende Yen-LIBOR’en, er det almindeligt anerkendt, at der 

også har foregået manipulation blandt de andre valuta-LIBORs.77  

 

Det fremgår af dommen, at Tom Hayes påvirkede LIBOR-renten på tre forskellige måder. De vil blive 

gennemgået hver for sig ift. interessekonflikter og vildledning af markedet. 

2.3.1.2 Indberettere i egen bank 

I de perioder, dommen omhandler, var Tom Hayes ansat hos UBS (2006-2009) og Citibank(2009-2010), der 

begge var Yen-LIBOR stillere. Tom Hayes var meget aktiv på det Yen baserede derivat-marked. Ifølge et 

vidne havde Tom Hayes sagt, at han stod for 40 % af volumen i markedet, jf. dommens pr. 89. Derfor havde 

hans arbejdsgiver en åbenlys interesse i, at handlerne var profitable. På den baggrund havde Hayes ofte 

kontakt med UBS’ indberettere med henblik på at få dem til at stille kvoteringer, der øgede hans positioners 

                                                
74 Hovedloven til LOK findes i Lov nr. 650 af d. 8. juni 2017.  
75 Hovedloven til FIL i Lov nr. 456 af d. 10. juni 2003.  
76 Court Order 12 MAG 3229. De amerikanske myndigheder søgte ham udleveret med henvisning til en 
bedragerisigtelse, jf. USC § 1343, samt sigtelse efter Sherman Act § 1, som, til en vis grad, kan sammenlignes med 
TEUF art. 101 vedr. karteldannelse. 
77 Court Order 12 MAG 3229 pr. 9. 



 

 

20 

 

værdi. Disse foregik f.eks., ved at Hayes bad en senior indberetter om at formindske dagens 6-mdrs LIBOR-

indberetning.78  

 

I dommen nævnes et eksempel, hvor UBS’ kvotering var på 0,98, hvilket var 10 BP79 lavere end det, som 

indberetteren anså som den korrekte kvotering. Ifølge FBI anmodede Hayes indberetterne om en bestemt 

retning på kvoteringerne (høj eller lav rente) på 335 ud af de 738 handelsdage, der var i perioden november 

2006-August 2009.80 I flere af hans anmodninger bad han om en bestemt retning for flere på hinanden 

følgende dage. Dermed har dette været en metode som Hayes har benyttet i stor stil. 

2.3.1.3 Ansatte hos andre stillere 

Udover kontakten med UBS indberetterne havde Hayes også ved flere lejligheder, fået tradere fra andre 

stillere til at kvotere en kunstig rente, der maksimerede fortjenesten på hans portefølje. Det skete ganske 

simpelt ved, at han kontaktede Yen-tradere i andre banker og anmodede dem om en bestemt retning for deres 

kvotering på en bestemt løbetid og tilbød som modydelse at gengælde tjenesten på andre løbetider eller andre 

dage.81  

 

2.3.1.4 Udbredelse af vildledende information 

I perioden omkring og efter finanskrisens start medio 2007 var der nærmest ingen likviditet i interbank 

markedet, hvorfor indberetterne kun i meget begrænset omfang havde transaktioner at basere deres 

kvoteringer på. Da mæglervirksomheder ofte faciliterede lån mellem mange forskellige banker, havde de en 

bedre forståelse for hvor markedet bevægede sig hen, ift. en bank, der ingen transaktioner havde lavet på det 

pågældende marked i nogle dage. Derfor brugte indberetterne ofte information fra mæglerne til at stille deres 

kvoteringer, hvis de ikke havde transaktioner i deres egen bank. Herunder anvendte stillerne et dagligt 

nyhedsbrev, som en mægler fra et af mæglerselskaberne sendte ud, hvor mægleren oplyste om sine 

forventninger til dagens LIBOR. At nogle indberettere lod sig inspirere af dette, fremgår af, at en af stillernes 

kvoterede renter i perioden 2006-2009 var identiske med dem, der fremgik af nyhedsbrevet, i 308 ud af 525 

handelsdage på alle 8 løbetider.82 

 

Mæglerne var kommissionslønnede og fik en hvis procentdel af hver trade, de faciliterede. Da Hayes var en 

meget aktiv trader med stor volumen, var mæglerne interesserede i at “være på god fod” med ham, da dette 

kunne medføre betydelige handler og dermed kommission. Desuden aflønnede han dem også ved “wash 

                                                
78lbid, pr. 21, f, i-ii.  
79 Basispoint svarende til 0,01 % 
80Court Order 12 MAG 3229, pr. 21, h. 
81lbid, pr. 27, a-b. 
82lbid, pr. 24, a. 
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trades”, der er en handel, hvor man samtidig køber og sælger det samme aktiv til den samme pris med den 

samme modpart. På denne måde er der ikke nogen risiko eller gevinst forbundet med handlen, men mægleren 

får sin kommission.83 

 

Med andre ord havde mæglerne indberetternes tillid samtidig med, at de havde incitament til at være på god 

fod med Hayes. Hayes havde jævnligt kontakt til mæglere ved flere forskellige mæglervirksomheder, hvor 

han gjorde det klart hvilken retning han ønskede, at Yen-LIBOR’en fik på forskellige løbetider. Samtidig 

bekræftede mæglerne, at de ville forsøge at påvirke dette. Herunder havde Hayes indirekte kontakt til den 

mægler, der stod for det føromtalte nyhedsbrev.84 

2.3.2 Baggrunden for lovgivningen 

2.3.2.1 Fællesskabsretten 

Allerede inden LIBOR-skandalen indledte Kommissionen en efterforskning af aktørerne på markedet for 

finansielle derivater. Efterforskningens formål var, ved at aflægge uanmeldte kontrolbesøg hos 

virksomhederne tilknyttet dette marked, at undersøge om der forelå en overtrædelse af TEUF art 101 og art. 

53 EEA-aftalen, omhandlende karteldannelser og restriktiv forretningspraksis.85 På dette tidspunkt, i 2011, 

forelå der endnu ikke regler, som konkret imødekom de udfordringer, som manipulation af RBM medførte, 

hvorfor der endnu ikke forelå retningslinjer for, hvad myndighederne skulle være opmærksomme på i 

efterforskningen i relation til manipulation af RBMs. Kommissionen udsendte en pressemeddelelse d. 10 

september 201386 ifm. det første forslag til en forordning om BMs. Heri tilkendegav kommissionen sin 

intention om at genoprette tilliden til RBMs, da den manglende tillid til RBMs som følge af LIBOR-

skandalen blev anset for “...kritisk for markederne, boliglån og borgeres opsparing…”. Eftersom 

manipulation kan medføre tab for investorer og forbrugere, forskrue realøkonomien og underminere tilliden 

til markedet, blev det anset for at være af væsentlig samfundsinteresse, at RBMs kunne anvendes pålideligt i 

fremtiden.87 Det blev også fastslået, at lovgivning på EU-plan var nødvendigt ift. nærhedsprincippet i TEU 

Art. 5, stk. 3, idet BM-industrien var, og er, international i både fastsættelse og anvendelse, således at der var 

risiko for, at der opstod fragmentering af det indre marked, og at juridisk arbitrage mellem medlemsstaterne 

ville muliggøre flytning af produktionen af et BM fra et land med striks lovgivning, til et andet land med 

lavere krav til denne produktion.88  

 

                                                
83R v Tom Hayes [2015] EWCA Crim 1944, pr. 16. 
84Court Order 12 MAG 3229, pr. 24-25.  
85Se MEMO/11/711.  
86Se IP-13-841.  
87MEMO.13.799, s. 2. 
88lbid. 
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Formålet med BMF er at forstærke governance-funktionen og kontrollen med fastsættelsen af BMs; at 

begrænse og håndtere interessekonflikter hos stillere og administratorer; at forbedre kvaliteten af input-data 

og metodologi og at sikre tilstrækkelig beskyttelse af investorer og forbrugere gennem øget gennemsigtighed 

og egnetheds-vurderinger.89 Desuden har det været nødvendigt at foretage et gennemgribende indgreb for at 

undgå regelfragmentering i det indre marked, jf. pr. 4 i præamblen til BMF, idet det blev vurderet 

sandsynligt at forskellige tilgange på medlemsstatsniveau vil medføre hindringer i det indre markeds 

funktion i relation til anvendelse og levering af BMs. De største ændringer ift. lovgivningen før skandalen er, 

at stillere af BM er underlagt offentligt tilsyn og forskrifter; at håndteringen af interessekonflikter er 

underlagt nye lovpligtige krav; at stillere og administratorer af BMs er underlagt lovpligtige krav om 

tilstrækkelige governance- og kontrolmekanismer i selve indberetningsprocessen; at metodologier bag 

fastsættelsen af BMs er underlagt krav om gennemsigtighed og robusthed og at de skal anvende 

tilstrækkelige, præcise og repræsentative data samt at finansielle kontrakter for forbrugere er underlagt en 

egnethedsvurdering ifm. deres anvendelse.90 Derudover blev der indført sanktionsbestemmelser for de 

kompetente myndigheder til at sikre, at kravene blev overholdt. BMF blev vedtaget efter den almindelige 

lovgivningsprocedure i TEUF art. 294 d. 8, juni 2016, og trådte i kraft d. 1. januar 2018.  

2.3.2.2 Dansk ret 

D. 21. november 2012 fremsatte daværende Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen et lovforslag91 

om ændring af bl.a. FIL. Lovforslaget indeholdt forslag om et offentligt tilsyn med referencerenter som fx. 

CIBOR, og blev vedtaget som Lov nr. 1287 af 19. december 2012. Kapitel 20 e havde baggrund i en rapport 

udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet, som, i lighed med BMF, havde sin baggrund i LIBOR-

skandalen.92 I rapporten kunne det ikke fastslås, at der var sket manipulation med CIBOR, men dette kunne 

heller ikke afvises.93 Redegørelser fra Finansrådet og Finanstilsynet (med hjemmel i § 343 t stk. 3)94 kom 

frem til samme konklusion.95 Idet CIBOR, ligesom LIBOR, bliver fastsat på baggrund af markedet for 

usikrede lån mellem pengeinstitutter, hvilket var illikvidt på tidspunktet for forslaget, har det ikke været 

muligt at fastslå om denne rente var retvisende. Man fandt dog, at bankernes egenkontrol og procedurer var 

utilstrækkelige.96 Det blev derfor foreslået at etablere en markedsbaseret supplerende referencerente, CITA, 

at etablere et offentligt tilsyn, samt at bankernes interne materiale blev genstand for gennemgang. I lighed 

med Kommissionen slår lovforslaget fast, at det er af væsentlig samfundsmæssig interesse at genskabe 

                                                
89lbid, s. 3. Se evt. pr. 22 og 27 i præamblen til BMF. 
90lbid. Se pr. 27 i præamblen til BMF. 
91 LFF 2012.87. 
92 Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012. 
93lbid,, s.3. 
94 I daværende FIL, LBKG nr. 705 af 26. juni 2012. 
95 Se finanstilsynets rapport om fastsættelsen af CIBOR-renten 2009-2012, 2014, s. 2-3, og Finansrådets redegørelse om 
CIBOR (Copenhagen InterBank Offered Rate), 2012, s. 6. 
96 LFF 2012.87, afsnit 2.2.2, side. 16.  
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tilliden til referencerentesystemet.97 Finanstilsynet fik i den forbindelse tillagt beføjelser som den 

kontrollerende myndighed og kunne i den forbindelse iværksætte sanktioner over for banker, der ikke 

overholdt retningslinjerne for god governance-adfærd eller for redegørelse af forhold bag deres 

indberetninger til FinansDanmark, der på dette tidspunkt offentliggjorde CIBOR-renten, samt fastsatte 

rammerne for fastsættelsen af referencerenter.98 Kapitel 20 e blev indført i daværende FIL99 med lov nr. 1287 

af 19. december 2012, og ifølge dennes § 343 t, stk. 4 blev der udstedt nærmere regler for tilsyn med 

referencerenter i BKG nr. 1299 af 14. november 2013. 

2.3.2.3 Før benchmarkforordningen 

Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1299 af 14. november 2013 regulerede kreditinstitutter, der bidrog som 

stillere til fastsættelse af danske og udenlandske referencerenter, jf. § 2 stk. 1. Den indeholdt i § 1 

definitioner på forskellige begreber. “Referencerenter” var defineret i FIL100 § 5, stk. 1, nr. 34, som “En 

offentliggjort rente, der beregnes ved anvendelse af en formel på baggrund af en række uafhængige stilleres 

individuelle indberetninger i henhold til aftale eller regler herom, og som har til hensigt at danne grundlag 

for en aftalt rentefastsættelse mellem kreditinstitutter eller mellem kreditinstitutter og disses kunder.” Det 

var en forudsætning, at stillerne af referencerenter var kreditinstitutter, jf. FIL § 5 stk. 1, nr. 2, jf. 

Bekendtgørelsens § 1, nr. 3, jf. § 1 stk. 1, nr. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2-5 indeholdt regler om 

organisatorisk ansvars- og funktionsadskillelse, uafhængighed, interne retningslinjer, interessekonflikter, 

dokumentation og compliancerelaterede forskrifter. Der var især fokus på stillerne af RBMs.  

 

Administratorer af RBMs var kun underlagt kravene i § 12 stk. 1, nr. 2, der pålagde stillerne at udarbejde 

retningslinjer, som bekæmpede ulovlige aftaler mellem stillere og administratorer med henblik på at undgå 

interessekonflikter,og § 17 vedr. opbevaring af materiale og korrespondance mellem stilleren, andre stillere 

og administratoren. Overtrædelse af bestemmelserne kunne straffes med bøde efter FIL § 373 stk. 4, samt 

straffelovens kapitel 5, , jf. FIL § 28 stk. 1. vedr. pålæggelse af straf til juridiske personer, jf. stk. 2.  

 

Bekendtgørelsens krav til stillerne inddrages kort i det følgende afsnit for at illustrere eksempler på 

udviklingen i retsstillingen, og for at analysere hvorvidt der er sket en skærpelse eller lempelse af kravene til 

aktørerne bag BMs. 

                                                
97lbid. 
98 Se Lov nr. 1287 af 19. december 2012 § 1, nr. 30 i relation til § 343 t stk. 4.  
99 LBKG nr. 705 af 26. juni 2012. 
100 I daværende LBKG nr. 948 af 2. juli 2013 § 5, stk. 1, nr. 28. 
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2.3.2.4 Tidligere krav 

Bekendtgørelsens101 § 3 fastsatte en pligt for stillere af referencerenter til at indrette deres organisation i 

overensstemmelse med bekendtgørelsens krav. Dette dækkede over funktionsadskillelse mellem indberettere, 

deres overordnede, relaterede afdelinger, personer og overvågningsfunktioner, jf. § 4, samt de 

organisatoriske enheder, der besidder oplysninger om stillerens handelspositioner, jf. § 5. Desuden skulle 

indberetternes og deres overordnedes uafhængighed sikres i relation til løn og incitamentsordninger, som 

kunne have en direkte relation til indberetning af databidrag, jf. § 6. Desuden skulle stillerne sikre, at 

indberettere og deres overordnede var instrueret i straks at rette henvendelse til compliance-afdelingen, 

såfremt de vurderede at deres uafhængighed var forsøgt kompromitteret, jf. § 7. Ud fra en ordlydsfortolkning 

har disse personer ikke haft en direkte selvstændig pligt til at rette henvendelse til compliancefunktionen, 

såfremt de følte sig kompromitteret, men det må antages, at de som minimum skulle være indforstået med 

hvordan den pågældende informationskanal fungerede.102 Det kan ikke udelukkes, at der var tale om en 

lovbestemt handlepligt for den enkelte medarbejder med den virkning, at manglende henvendelse forsøg på 

at påvirke en medarbejder kunne medføre sanktioner eller ansvarspålæggelse. § 9 stk. 1, fastsatte en pligt for 

stillerne om at have interne retningslinjer og forretningsgange for indberetningsprocessen, og disse skulle 

som minimum opfylde kravene i stk. 2.  

 

Særligt metoden bag og grundlaget for indberetninger efter § 10 og bestemmelser om håndtering af 

interessekonflikter efter § 12, samt identiteten på den ansvarlige person for retningslinjerne skulle indeholdes 

i retningslinjerne, jf. § 9 stk. 2, nr. 5, 8, og 10. Retningslinjerne skulle desuden opdateres minimum én gang 

om året, jf. § 14. Metoden bag indberetningerne skulle, jf. § 10 stk. 1, beskrives i retningslinjerne, herunder 

hvilke forhold som påvirker selve metoden, jf. stk. 2. Derudover anvendtes der et fire øjne-princip i § 11, 

hvoraf der skulle være minimum to indberettere, som verificerer hinandens bidrag uafhængigt af hinanden.  

 

§ 12 opstillede minimumskrav til håndtering af interessekonflikter. Retningslinjerne skulle, som minimum 

indeholde effektive procedurer, der kontrollerede udveksling af oplysninger mellem personer tilknyttet 

potentielle interessekonflikter, jf. § 12 stk. 1, nr. 1, bestemmelser om hindring af ulovlige aftaler mellem 

stillere af referencerenter og administratorer, jf. nr. 2, foranstaltninger der forhindrede upassende indflydelse 

på indberetteres arbejdsudførelse, jf. nr. 3, samt eliminering af enhver forbindelse mellem aflønning af 

indberettere, og personer tilknyttet indberettere, som medførte potentielle interessekonflikter i relation til 

disse personers aktiviteter, jf. nr. 4.  

 

                                                
101 Bekendtgørelse nr. 1299 14. november 2013.  
102 Man kan i denne forbindelse drage paralleller til en whistleblower-ordning, men, da der ikke nævnes krav om visse 
centrale aspekter af en sådan ordning, såsom anonymitet, i denne forbindelse, er der ikke grundlag for en sådan 
konklusion. 
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Medarbejdere og indberettere skulle herudover være oplært i de forpligtelser, de var underlagt som følge af 

retningslinjerne, jf. § 13, stk. 1. Der har dermed ikke været direkte krav til de pågældende medarbejderes 

faglige kompetencer. Kapitel 4 indeholdt i §§ 15-19 dokumentationskrav til stillerne, der omfatter 

dokumentation over de væsentligste aspekter af indberetningerne, de daglige overvejelser bag 

indberetningerne, en liste over de objektive og subjektive elementer som disse overvejelser dækkede over, 

referater og al intern og ekstern korrespondance med egenkontrolorganet, andre stillere og administratorer, 

samt dokumentation over alle undersøgelser udført af compliancefunktionen eller den interne eller eksterne 

revision.  

 

Desuden skulle stillerne på Finanstilsynes anmodning levere fortegnelser over de positioner, som 

indberettere og deres overordnede havde vedr. referencerenter, jf. § 20 stk. 1, samt oplyse om alle stillerens 

produkter, der afhang af den pågældende referencerente, jf. § 21 stk. 1. Al dokumentation skulle opbevares i 

mindst fem år, jf. § 22. Stillerne skulle desuden sikre efterlevelsen af retningslinjerne ved, at indberettere og 

deres overordnede skriftligt bekræftede at have orienteret sig om de interne retningslinjer, jf. § 23 stk. 1103, 

og der skulle gennemføres kontrol-mekanismer, som sikrede selve efterlevelsen, jf. § 24 stk. 1. Denne 

kontrol skulle desuden dokumenteres med henblik på udlevering til Finanstilsynet på dennes anmodning, jf. 

stk. 3. Det var op til compliancefunktionen hos stilleren at følge op på overholdelsen af bekendtgørelsen, jf. § 

25, samt at kravene om dokumentation og anvendelse af fire øjne-princippet var overholdt, jf . § 26 stk. 1. 

Dette skulle rapporteres til direktionen minimum én gang årligt, jf. stk. 2.  

 

Overordnet set kan det siges om de tidligere regler, at der blev lagt meget vægt på stillernes egenkontrol og 

dokumentationspligt og deres pligt til at oprette retningslinier for indberetterne. Til gengæld var kravene til 

administratorer af RBM tæt på ikke-eksisterende. Eftersom retningslinjerne blev udarbejdet af stillerne selv, 

må det formodes, at de i vid udstrækning var forskellige stillerne imellem, hvilket må antages at have øget 

vanskeliggjort og fordyret en effektiv kontrol fra myndighedernes side, da kontrollen skulle skræddersyes til 

de individuelle stillere. 

                                                
103 Denne skal kunne forevises for Finanstilsynet efter anmodning, jf. bestemmelsens stk. 2.  
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2.4 Supplerende forskrifter 

2.4.1 Markedsmisbrugsforordningen 

2.4.1.1 Benchmarks og anvendelsen af disse  

MAR indeholder bestemmelser om adfærd og vildledende oplysninger ifm. BMs. Formålet med MAR er, at 

sikre et effektivt og gennemsigtigt finansielt marked, ved at sikre integriteten på dette marked, jf. 

præamblens pr. 2.  

 

I MAR defineres “Markedsmisbrug” som enhver ulovlig adfærd på de finansielle markeder i relation til 

insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden, samt markedsmanipulation, idet disse former for 

adfærd hindrer markedets gennemsigtighed og skader dermed tilliden til aktørerne på markedet.104 Et 

væsentligt aspekt i MAR er, at det tidligere begreb “kursmanipulation” fra Værdipapirhandelsloven er 

erstattet af begrebet “markedsmanipulation”,105 bl.a. fordi markedet kan manipuleres gennem andet end 

kurser.106 MAR retter sig primært mod misbrug af intern viden og kursmanipulation, hvoraf det er 

markedsmanipulation gennem kursmanipulation som er relateret til problemstillingen vedr. RBMs. Det er 

præciseret i præamblen,107 at manipulation af BMs, særligt med interbankrenter, kan få alvorlige 

konsekvenser for markedstilliden i form af tab og forvridninger i realøkonomien. Af denne årsag er det 

fundet relevant at supplere det almindelige forbud mod markedsmanipulation med et forbud mod 

manipulation af BMs og den dertilhørende adfærd. Jf. art. 2 stk. 2, litra c, finder MAR art. 12 (adfærd 

omfattet af begrebet “markedsmanipulation”) og art. 15 (forbud mod markedsmanipulation) særlig 

anvendelse på adfærd relateret til BMs. “Benchmark” er i MAR art. 3. stk. 1, nr. 29, defineret som “Enhver 

rentesats, ethvert indeks eller tal, der gøres tilgængeligt for offentligheden eller offentliggøres og som 

fastsættes periodisk eller regelmæssigt, beregnes ved anvendelse af en formel ud fra, eller på grundlag af, 

værdien af et eller flere underliggende aktiver eller kurser, herunder skønsfastsatte kurser, faktiske eller 

skønnede rente satser….”108. Definitionen relaterer sig direkte til værdien eller fastsættelsen af denne på et 

finansielt instrument, og er dermed ikke så bred som BMFs definition.109  

  

                                                
104 jf. præamblens pr. 2.  
105 Søgaard, Phillip Schmidt, Boysen, 2016 s. 7. 
106 lbid. 
107 pr. 44.  
108 Vor fremhævelse. 
109 jf. nedenfor, afsnit 2.5.2.  
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2.4.1.2 Forbuddet mod markedsmanipulation 

Det er forbudt at deltage eller forsøge at deltage i markedsmanipulation, jf. MAR art. 15. Begrebet 

“markedsmanipulation” omfatter aktiviteterne opstillet i art. 12, stk. 1, hvilket omfatter:  

 

a) indgåelse af transaktioner eller anden adfærd som  

i) giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen 

efter eller kursen på finansielle instrumenter, spotkontrakter eller auktionsprodukter, eller 

ii) sikrer eller antages at sikre kursen på et eller flere finansielle instrumenter, spotkontrakter, 

eller auktionsprodukter på unormalt eller kunstigt niveau. 

b) indgåelse af en transaktion eller anden adfærd der påvirker kursen på finansielle instrumenter, 

spotkontrakter eller auktionsprodukter, ifm. hvilken der benyttes former for bedrag eller påfund.  

c) udbredelse af oplysninger gennem medier eller ved andre metoder, der giver, eller antages at give, 

urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på et finansielt 

instrument, spotkontrakt, eller auktionsprodukt, eller som sikrer eller antages at sikrer kursen på et af 

disse produkter, så de holdes på et unormalt eller kunstigt højt niveau.  

d) ved videregivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller indberetning af urigtigt eller 

vildledende input vedr. et BM, hvor den indberettende person var eller burde have været klar over 

dette, med den hensigt at manipulere den beregning som BM’et bygger på. 

 

Særligt art. 12 stk. 1, litra a, er væsentlig i relation til såkaldte Wash trades, hvor den manipulerende adfærd 

manifesterer sig i en form for selvkontrahering, eller handel mellem nærtstående parter i gensidig forståelse, 

uden et kommercielt formål, hvormed handlen udelukkende har til hensigt at sende forstyrrende signaler til 

markedet.110 Art. 12 stk. 1, litra d, omfatter alle former for BMs omfattet af definitionen i art. 3, stk. 1, nr. 29, 

og er dermed ikke udelukkende målrettet mod RBMs. Fortolkningen af bestemmelsen skal ses i lyset af det 

overordnede formål at sikre markedsintegriteten ved bekæmpelse af markedsmanipulation som den, der fandt 

sted i Hayes-sagen111, vedr. de tilknyttede mæglervirksomheder.  

Art. 12, stk. 2, litra b,112, omhandler køb og salg af finansielle instrumenter ved markedets åbnings- og 

lukketider. Det er ikke unormalt, at en trader får til opgave af en kunde at købe hhv. sælge et værdipapir, 

valuta el. til kursen i dette tidsrum.113 Hvis ordren er tilstrækkelig stor, kan det betale sig for traderen at købe 

hhv. sælge store mængder af det pågældende aktiv i det pågældende tidsrum, for at presse prisen hhv. op 

eller ned. Denne form for manipulation, som bl.a. er kendt som Marking the close/open, relaterer sig særligt 

                                                
110 Krüger Andersen & Jul Clausen, 2014, s. 657-658. 
111 R v Tom Hayes [2015] EWCA Crim 1944.  
112 Art. 2 angiver en ikke-udtømmende liste over adfærd, som anses for at være markedsmanipulerende.  
113Stenfors, 2017, s. 138. 
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til handler med futures.114 I denne sammenhæng, er art. 12, stk. 2, litra d, også relevant, da bestemmelsen 

retter sig imod scalping. Scalping er en praksis, hvor en person kommer med en meningstilkendegivelse 

gennem medierne eller på anden vis, vedr. et værdipapir, uden på samme tid at oplyse, at pågældende person 

har en særlig interesse i kursudviklingen baseret på vedkommendes egen beholdning af værdipapiret.115 

Derudover indeholder bilag I i MAR en ikke-udtømmende liste over indikatorer for manipulerende adfærd i 

tilknytning til urigtige eller vildledende signaler, i relation til art. 12, stk. 1.  

2.4.2 Compliance-relaterede forskrifter 

Stillerne af CIBOR er dags dato,116 Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank, Nykredit Bank, Sydbank og 

Spar Nord Bank, som alle er kreditinstitutter117, hvorfor disse alle er tilsynsbelagte stillere i BMF 

terminologi, jf. art. 3 stk. 1, nr. 10, jf. art. 3, stk. 1, nr. 17, litra a. Det samme gør sig gældende for stillere af 

CITA-renten; Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank, Nykredit Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, SEB 

Merchant Bank og Svenske Handelsbanken.118 Corporate governance er i den juridiske disciplin primært 

gennemført inden for det selskabsretlige område,119 og relaterer sig til måden hvorpå en virksomhed styres i 

relation til ledelseskontrol og overvågning af risici.120 Kreditinstitutternes compliancefunktion skal være 

permanent, effektiv, uafhængig og være i besiddelse af tilstrækkelig ekspertise på området.121 

Compliancefunktionen har tre ansvarsområder, som relaterer sig til (i) overvågning, kontrol og vurdering af 

de metoder og procedurer, som virksomheden anvender for at fjerne risikoen for, at man ikke overholder 

virksomhedens forpligtelser, og at sikre, der træffes de relevante foranstaltninger for at undgå dette (ii) yde 

rådgivning og bistand til de relevante medarbejdere for at sikre at forpligtelserne bliver overholdt og (iii) at 

rapportere skriftligt til bestyrelse og direktion jævnligt og mindst en gang om året.122 Dette foregår praktisk 

ved, at ledelsen udpeger en complianceansvarlig medarbejder eller afdeling, som har adgang til de fornødne 

ressourcer og relevante oplysninger, og ikke selv må deltage i leveringen af tjenesteydelser eller udførelse af 

de aktiviteter, som compliancefunktionen overvåger, alle i complianceafdelingen skal kompenseres på en 

måde, der ikke bringer deres uafhængighed i fare og de skal være i besiddelse af den relevante kompetence 

og sagkundskab.123 I FIL er der opstillet særbestemmelser til den generelle regulering i Selskabsloven124, da 

samfundet som helhed har en interesse i, at pengeinstitutter er solide og veldrevne virksomheder.125  

                                                
114 Krüger Andersen & Jul Clausen, 2014, s. 657.  
115lbid, s. 653 
116NASDAG om CIBOR. 
117 Som defineret i forordning 575/2013/EU’s art. 4, stk. 1, nr. 1.  
118NASDAQ om Cibor. 
119 Løfquist, 2014, s. 1.  
120lbid. 
121 Warrer & Knudsen, 2014, s. 2. 
122 lbid. 
123 lbid. 
124 LBKG nr. 1089 af d. 14. september 2015. 
125 Løfquist, 2014, s. 2.  
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Corporate governance er som udgangspunkt reguleret gennem soft law, men pga. ovennævnte hensyn er der 

etableret hard law på området for at muliggøre et offentligretligt tilsyn på området.126 I Danmark er kravene 

kodificeret i kapitel 8 i FIL, som implementerer dele af forordning 2013/575/EU (CRD IV) om adgangen til 

at udøve virksomhed som kreditinstitut og tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber.127 Samme 

princip kan tilnærmelsesvis lægges bag BMF, idet denne, på mange områder, også er baseret på soft law128 ─ 

IOSCO-principperne129 - jf. præamblens pr. 44. Den første EU-retlige regulering om etablering af en 

compliancefunktion kom i MIFID130,131 som henvender sig til værdipapirhandlere. MIFID er i dag erstattet af 

MIFID II132, som indeholder bestemmelser vedr. rapportering, organisatoriske krav og overvågning mv. 

Direktivet finder anvendelse på investeringsselskaber, markedsoperatører, udbydere af 

dataindberetningstjeneser samt tredjelandsselskaber, der yder investeringsservice- eller aktiviteter gennem en 

filial i EU, jf. art. 1, stk. 1. ESMA har desuden udgivet et sæt detaljerede retningslinjer ifm. MIFID,133 hvor 

nogle af disse betragtninger er ophøjet til lovregler i MIFID II.134 Særligt bestemmelserne vedr. 

organisatoriske krav og ledelsesorganer er relevante ift. compliancefunktionen for de stillere af RBMs, som 

også begår sig i værdipapirhandel. 

  

                                                
126lbid. 
127 jf. note 571 til § 64 i FIL. 
128 MEMO.13.799, s. 5.  
129 International Organization of Securities Commissions. Principles for Financial Benchmarks, 2013.  
130 Direktiv 2004/39/EF.  
131 Warrer & Knudsen, 2014, s. 1.  
132 Direktiv 2014/65/EU. 
133 ESMA/2012/388.  
134 Warrer & Knudsen, 2014, s. 6. 
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2.5 Benchmarkforordningen 

2.5.1 Overordnet struktur 

BMF søger at sikre nøjagtigheden og integriteten af indeks, der anvendes som BMs i finansielle kontrakter 

eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater i Unionen med det formål at sikre det 

indre markeds funktion samt sikre et højt niveau af investor- og forbrugerbeskyttelse, jf. art. 1. BMF er delt 

op i otte afsnit: 1. forordningens genstand, anvendelsesområde og definitioner; 2. integriteten og 

pålideligheden af BMs; 3. krav til BMs; 4. gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse; 5. anvendelsen af BMs 

i Unionen; 6. godkendelse og registrering af tilsyn og administratorer; 7. delegerede retsakter og 

gennemførelsesretsakter; samt 8. overgangsbestemmelser. I relation til denne afhandlings problemstilling, vil 

det primære fokus være på kravene målrettet administratorer135 og stillere af RBMs136, idet 

interessekonflikter og manglende gennemsigtighed på dette område har bidraget til manipulation med 

LIBOR. Desuden er der kommet nye krav til tilsyn, sanktionsmuligheder, og kvalitetskontrol af den 

indberettede data137 for at genskabe tilliden til RBMs.  

2.5.2 Anvendelsesområde  

Formålet med BMF er som nævnt i afsnit 2.3.2.1 at sikre det indre markeds funktion samt sikre et højt 

investor- og forbrugerbeskyttelsesniveau, jf. art. 1.138 Art. 2, stk. 1, fastsætter reglernes anvendelse på 

levering af BMs, bidrag til inputdata samt anvendelsen af BMs i Unionen. Umiddelbart kan dette forstås som 

et relativt bredt anvendelsesområde, men anvendelsesområdet indskrænkes af en negativliste, jf. art. 2, stk. 

2139 af tjenesteydelser og institutioner som BMF ikke finder anvendelse på. Dette dækker bl.a. over 

centralbanker, jf. art. 2, stk. 2, litra a, idet centralbanker i forvejen opfylder principper, standarder og 

procedurer, som sikrer deres integritet på uafhængig vis,140 offentlige myndigheder jf. art. 2, stk. 2, litra b, og 

fysisk eller juridiske personer, som offentliggør egne variable eller fast debitorrentesatser, som er fastlagt ved 

intern afgørelse ifm. at yde eller give tilsagn om at yde kredit som led i udøvelsen af sin egen 

erhvervsmæssige virksomhed, jf. art. 2, stk. 2, litra f.  

Uanset indskrænkningerne er anvendelsesområdet bredt, hvilket retfærdiggøres i præamblens pr. 8 ved, at det 

findes nødvendigt at etablere en præventiv juridisk ramme for at undgå interessekonflikter baseret på 

muligheden for og incitamentet til at manpulere med disse BMs. BMF retter sig mod BMs, hvis output 

                                                
135 Afsnit 2.5.3 
136 Afsnit 2.5.5 
137 Afsnit 2.5.3.2.4 
138Se evt. TEUF art. 169 vedr. EU’s målsætning om at fremme forbrugernes interesser. 
139 Art. 2, stk. 2, litra a-h. 
140 Se præamblens pr. 14.  
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fastlægger værdien af et finansielt instrument eller kontrakt. Inputdataens art er derved irrelevant141 ligesom 

det heller ikke spiller ind i hvor høj grad det pågældende BM anvendes i dag, idet dette kan anvendes i højere 

grad i fremtiden.142 De nævnte undtagelser i art. 2, stk. 2, litra a-h, skal derfor ses i lyset af, at disse i forvejen 

er underlagt krav, som sikrer integritet og nøjagtighed, eller at disses outputværdi ikke anvendes ved 

fastlæggelsen af værdien af en finansiel kontrakt. 

 

De anvendte definitioner følger af art. 3, stk. 1, og fastsætter de terminologiske rammer for BMFs 

anvendelsesområde. I lyset af denne afhandlings formål opstilles de væsentlige definitioner i det følgende 

afsnit. Indeks er defineret, jf. art. 3, stk. 1, nr. 1, som ethvert tal, der offentliggøres eller stilles til rådighed 

for offentligheden,143 "som regelmæssigt fastlægges helt eller delvist ved anvendelse af en formel eller anden 

beregningsmetode eller ved vurdering,144 og på basis af værdien af et eller flere underliggende aktiver eller 

på basis af priser, herunder estimerede priser, faktiske eller estimerede rentesatser, prisstillelser og 

bindende prisstillelser eller andre værdi eller undersøgelser”.145 Et benchmark defineres gennem 

anvendelsen af et indeks, jf. art. 3, stk. 1, nr. 3, som “ethvert indeks, der bruges som reference ved 

fastlæggelse af det beløb der skal betales i henhold til et finansielt instrument eller en finansiel kontrakt, 

eller ved fastlæggelse af værdien i et finansielt instrument”.146 I samme forbindelse er et RBM defineret i art. 

3, stk. 1, nr. 22, som, med henblik på nr. 1, litra b, nr. ii, “..er fastsat på grundlag af den rentesats, hvortil 

banker kan udlåne eller låne af andre banker eller agenter, som ikke er banker på pengemarkedet.”. Både 

CIBOR og CITA opfylder disse definitioner på baggrund af metodologien bag deres udledelse. CIBOR 

underlægges BMFs regler, selvom det er skønsbaseret. Dermed bør disse RBMs afspejle udviklingen på 

interbank-markedet. På denne baggrund kan man indgå finansielle kontrakter, hvis afkast følger denne 

udvikling. Manipulationen af disse BMs kan dermed have indflydelse på mange kontrakters værdi. 

2.5.3 Administratorer 

2.5.3.1 Sondring mellem administratorer, indeksproducenter og stillere 

BMF indeholder governance- og kontrolkrav for administratorer og stillere ifm. at undgå governance- og 

interessekonflikter ved fastsættelse af BMs og er derfor delt op i to lag. Definitionen af indeksproducent, jf. 

art. 3, stk. 1, nr. 2, og administrator, jf. art. 3, stk. 1, nr. 6, påkræver dog en vis sondring. Indeksproducent er 

defineret som “en fysisk eller juridisk producent, der kontrollerer leveringen af et indeks”, og administrator 

er defineret som “en fysisk eller juridisk person, der har kontrol med leveringen af et benchmark”. Det skal i 

                                                
141lbid, pr. 9. 
142lbid, pr. 8. 
143 Art. 3, stk. 1, litra a.  
144 Art. 3, stk. 1, litra b, nr. i. 
145 Art. 3, stk. 1, litra b, nr. ii. 
146 Definitionen henvender sig også til indeks som anvendes til at måle investeringsfondes økonomiske resultater. 
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denne forbindelse nævnes, at det er NASDAQ OMX som står for den daglige indsamling, beregning, og 

offentliggørelse af CIBOR.147 “Levering af et benchmark” er defineret som “administration af ordningerne 

for fastlæggelse af et benchmark”148, “Indsamling, analyse eller behandling af inputdata med henblik på at 

fastlægge et benchmark og”149 “fastlæggelse af et benchmark ved anvendelse af en formel eller anden 

beregningsmetode eller ved vurdering af inputdata leveret til dette formål”150. Det er 

Pengemarkedskomitteen151 under FinansDanmark,152 som har ansvaret for, at reglerne og kvaliteten vedr. 

CIBOR bliver overholdt. Dermed er spørgsmålet, om det er NASDAQ OMX eller FinansDanmark, som er 

indeksproducent eller administrator af CIBOR. En administrator kan, ifølge art. 10, stk. 1, outsource 

funktioner vedr. levering af et BM til tredjemand, så længe administratorens kontrol eller den kompetente 

myndigheds mulighed for at føre tilsyn med BM’et ikke forringes væsentligt. Eftersom opgaverne for 

“levering med benchmark” efter art. 3, stk. 1, nr. 5, litra a-c er delt mellem NASDAQ OMX og 

Pengemarkedskomitten, må det fastslås at det er Pengemarkedskompitteen og dermed FinansDanmark, som 

er administratoren af CIBOR og CITA.153 Det følger af art. 34, stk. 1, at administratorer af BMs skal indgive 

ansøgning til den kompetente myndighed i medlemsstaten hvor den har sit hjemsted. ESMA 154 fører, jf. art. 

36, stk. 1, et offentligt register, som indeholder identiteten på administratorer. Registreret skal, ifølge 

bestemmelsens stk. 2 være tilgængeligt på ESMA’s hjemmeside. FinansDanmark fremgår endnu ikke af 

dette register,155 men har dog ikke pligt til at lade sig registrere før d. 1. januar 2020, jf. art. 51, stk. 1. 

NASDAQ er i denne relation indeksproducenten, som modtager kvoteringer og beregner selve BM'et på 

vegne af FinansDanmark. 

 

En stiller er ifølge art. 3, stk. 1, nr. 9, en fysisk eller juridisk person, der bidrager med inputdata som 

defineret i art. 3 stk. 1, nr. 8. Personen, ansat hos stilleren med henblik på at bidrage med inputdata, er 

derimod defineret som indberetter jf. art. 3, stk. 1, nr. 11. For både stillere og administratorer gælder der 

særlige governance- og kontrolkrav med henblik på at undgå interessekonflikter, overvåge samt skabe 

gennemsigtighed i leveringen af RBMs. Dette vil blive gennemgået nedenfor i afsnit 2.5.3 for 

administratorer og afsnit 2.5.5 for stillere. 

                                                
147Finansrådets, 2012, s. 10. 
148Art. 3, stk. 1, nr. 5, litra a.  
149Art. 3, stk. 1, nr. 5, litra b.  
150Art. 3, stk. 1, nr. 5, litra c.  
151Finansrådets, 2012, s. 10. 
152FinansDanmark om Pengemarkedskomiteen. 
153Finansrådets, 2012, s. 13-14. 
154European Securities and Markets Authority - Se desuden afsnit 2.5.4.2 nedenfor. 
155Fremgår af ESMA’s hjemmeside. 
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2.5.3.2 Administratorers rolle  

2.5.3.2.1 Kontrol- og ansvarlighedsramme, mv. 

Administratorer af BMs har i kraft af deres rolle i selve leveringen af disse de bedste forudsætninger for at 

kontrollere og overvåge de forskellige komponenter i fastsættelsen af BMs. Det er derfor også naturligt, at 

art. 6 i BMF stiller krav om en kontrolramme hos administratorer, der sikrer, at de administrerede BMs 

leveres og offentliggøres i overensstemmelse med BMF, jf. stk. 1. Der har ikke tidligere i dansk ret været 

nogen lovregulerede krav vedr. administratorers kontrolrammer eller pligter i relation til BMs.156 Der har i 

stedet været lovkrav til selve indberetningsprocessen hos den enkelte stiller.157 Kontrolrammen skal være 

proportionel med risikoen for interessekonflikter, graden af skøn og inputdataens art i relation til det 

pågældende BM, og den skal omfatte styring af de operationelle risici, hensigstsmæssige og effektive 

forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplaner samt nødprocedurer, hvis fastlæggelsesprocessen af et 

BM afbrydes. Bestemmelsens stk. 4 fastlægger administratorens pligter, der skal sikre, at stillere af BMs 

overholder adfærdskodeksen i art. 15 samt de relevante standarder for inputdata i relation til det pågældende 

BMs, samt at sikre at inputdataen overvåges og valideres for at identificere uregelmæssigheder. Endvidere 

fastlægger art. 6 stk. 5, en pligt til efter anmodning at stille den pågældende dokumentation til rådighed for 

den kompetente tilsynsmyndighed og brugere. Opbevaringskravet omfatter, jf. BMF art. 8 stk. 1:  

 

a) dataen, og dennes anvendelse.  

b) metodologien bag fastlæggelse af BM'et.  

c) enhver skønsudøvelse ved fastlæggelse af BM'et i tilfælde, hvor inputdata er udeladt.  

d) ændringer i standardprocedurer og metodologier.  

e) identiteten af indberettere og administratorens medarbejder, som udfører arbejdet med fastlæggelsen.  

f) alle dokumenter vedr. klager.  

g) al tele- og elektronisk kommunikation mellem medarbejdere hos administratoren og indberettere, 

som har bidraget til fastlæggelsen af BM'et.  

 

Optegnelserne skal opbevares i fem år i en sådan form, at fastlæggelsesproceduren kan gentages og forstås 

fuldt ud, så denne kan være genstand for en efterfølgende evaluering, jf. stk. 2. Man kan derfor argumentere 

for, at administratorens rolle er et “ekstra lag” beskyttelse ifm. at bistå den kompetente myndigheds 

tilsynspligt efter art. 40 stk. 1. 

 

                                                
156 Se afsnit 2.3.2.4 vedr. ulovlige aftaler mellem stiller og administrator. 
157 Se kap. 3 i Bekendtgørelse nr. 1299 af d. 14. december 2013.  
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Administratoren skal desuden indføre og offentliggøre klagebehandlingsprocedurer for modtagelse, 

undersøgelse og opbevaring af klager, jf. art. 9 stk. 1. Stk. 2 fastsætter detaljerne for krav ifm. 

klagebehandlingen, hvilket omfatter offentliggørelse af retningslinjer på området, samt krav om en 

uafhængig udførelse af undersøgelser, der omfatter medarbejdere i klagens genstandsfelt. Opbevaring af 

optegnelser, revision og gennemgang og klageprocessen er omfattet af administratorens 

ansvarlighedsramme, jf. art. 7 stk. 1, som også fastsætter krav om dokumentation for overholdelsen af 

kravene i BMF. Desuden skal administratoren udpege en intern eller ekstern funktion, som er uafhængig med 

den nødvendige kompetence til at gennemgå og rapportere administratorens overholdelse af 

benchmarkmetodologier og BMF, jf. stk. 2. Der er ligeledes krav om forelæggelse af disse oplysninger til 

den kompetente myndighed, på dennes anmodning, jf. stk. 4. Som nævnt i afsnit 2.3.2.4 indeholdt den 

tidligere lovgivning kun krav til stilleres retningslinjer for ulovlige aftaler med andre stillere og 

administratorer. Der kan på den baggrund argumenteres for, at pligtnormer for administratorer af RBMs er 

skærpet betydeligt. Der kan desuden ses tilbage på § 10 i bekendtgørelsen om referencerenter i relation til 

metoden bag de indberettede databidrag fra stillerne. Administratorerne er ansvarlige for at fastsætte 

retningslinjer ─ adfærdskodeks ─ som stillerne skal følge for at sikre, at de lever op til kravene om 

gennemsigtighed i metodologien for administratorerne. Dette behandles yderligere i afsnit 2.5.3.2.4.  

2.5.3.2.2 Overvågning 

Administratorenes overvågningspligt er fastslået i BMF art. 5, stk. 1, som omhandler alle aspekter i 

leveringen af BMs. Efter art. 5, stk. 2 er de også forpligtet til at udvikle og vedligeholde solide procedure, 

som skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheders tilsynsforpligtelse. Der kan i denne forbindelse 

drages paralleller til almindelige principper for compliancefunktioner, idet dette bidrager til et overblik over 

de risici, som kan påvirke integriteten af BMs.158 Overvågningsfunktionen for administratorer går dog 

længere end generelle compliancefunktioner,159 idet overvågningsfunktionen vedrører alle aspekter ift. 

leveringen af BMs, hvilket efter art. 5, stk. 3, litra a-i omfatter:  

 

a) en årlig gennemgang af BM'ets definition og metodologi.  

b) overvågning af enhver ændring i metodologien bag BM'et.  

c) overvågning af administratorens kontrolforanstaltninger, administration, og drift af BMs i de 

tilfælde, hvor dette bygger på inputdata fra stillere, samt gennemgang og godkendelse af procedurer 

for at ophøre med at levere BMs.  

d) overvågning af tredjeparter, involveret i leveringen af BMs.160  

e) vurdering af revisioner.  

                                                
158 Warrer & Knudsen, 2016, s. 5. 
159 Eksempelvis ift. kravene i CRD IV, som kan betragtes som lex generalis i denne forbindelse. 
160 For CIBOR og CITA gælder dette NASDAQ OMX. 
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f) overvågning af inputdata og stillere og administratorens egen fremgangsmåde ifm. kritik af selve 

bidraget.  

g) fastlæggelse af foranstaltninger vedr. stilleres overtrædelse af adfærdskodekset i art. 15.  

h) samt indberetning til de kompetente myndigheder af enhver forseelse fra stiller eller administrators 

side, og eventuelle mistænkelige inputdata som kontrolfunktionen får kendskab til.  

 

For overvågningen af RBMs, gælder BMF, bilag 1, art. 3 i bilag 1 i stedet for art. 5, stk. 4 og 5, jf. art. 18. 

Det betyder, at administratoren skal nedsætte et uafhængigt overvågningsudvalg som offentliggør nærmere 

oplysninger om dets medlemmer, samt erklæringer vedr. interessekonflikter og procedurer for valg og 

udnævnelse af dets medlemmer. Der skal desuden afholdes møder minimum hver fjerde måned, inklusive 

optagelse af referat, og udvalget skal udvise integritet og tilkendes de ansvarsområder der følger af art. 5, stk. 

3, i BMF. Der skal i den forbindelse henvises til Pengemarkedskomitten, hvis arbejdsopgaver vedrører 

overvågning af CIBOR-fixingens udvikling, samt kompetencen til at godkende stillere til stillerkredsen og 

implementere sanktioner overfor disse.161  

2.5.3.2.3 Organisatoriske krav 

FinansDanmark er en brancheforening for bank-, kredit-, og kapitalforvaltning162 og er dermed ikke omfattet 

af kravene til en compliancefunktion efter MIFID II eller CRD IV.163 Anderledes forholder det sig med 

NASDAQ OMX, som er underlagt de krav, som udspringer af f.eks. MIFID II og MIFIR, på baggrund af 

dennes funktion som markedsoperatør og udbyder af dataindberetningstjenester,164 hvilket ikke vil blive 

behandlet nærmere i denne fremstilling. En administrator af BMs er underlagt kravene i kapitel 1 i BMF, 

som i art. 4 stiller særlige krav til dennes organisation og håndtering af interessekonflikter. Det følger således 

af art. 4, stk. 1, at der skal være indført solide governance-ordninger i en klar og veldefineret organisatorisk 

struktur, med en konsekvent rolle- og ansvarsfordeling for samtlige personer involveret i leveringen af et 

BM. Det skal på den baggrund sikres, at leveringen sker på uafhængig og uvildig basis ved at indføre de 

nødvendige foranstaltninger, der er relevante for at identificere, forebygge og håndtere interessekonflikter 

hos de pågældende personer. Dette omfatter, jf. art. 4, stk. 2, at der skal være operationel adskillelse i delene 

af administratorens virksomhed, som potentielt kan skabe interessekonflikter. Der skabes dermed en 

informationsbarriere også omtalt som en chinese wall165. Anvendelsen af informationsbarrierer er ikke 

ukendt inden for bekæmpelse af markedsmisbrug166 og relaterer sig særligt mod misbrug af intern viden. 

Kommissionen har i sin betænkning om insiderhandel bemærket, at en sådan forebyggende foranstaltning 

                                                
161FinansDanmarks regler for deltagelse som CIBOR-stiller. 
162FinansDanmark om sin funktion.  
163 Se afsnit 2.4.2 
164 Som defineret i art. 1, stk. 1, nr. 18, og nr. 52 (APA) og 54 (ARM), jf. art. 1, stk, 1, nr. 63 i MIFID II.  
165Krüger Andersen & Jul Clausen, 2014, s. 615-616 
166 Søgaard, Phillip Schmidt, Boysen, 2016, s.8. Se desuden art. 91, stk. 1, i MAR.  
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kun kan modvirke markedsmisbrug, såfremt den håndhæves konsekvent og løbende kontrolleres af en 

compliancefunktion.167 Håndhævelsen af denne kontrol påhviler det uafhængige udvalg defineret i bilag 1, 

art. 3, litra a, jf. BMF art. 5, stk. 3, litra c. Skulle der alligevel opstå interessekonflikter på baggrund af 

administratorens interesser eller ejerskabsstruktur, skaber art. 4, stk. 3, en mulighed for at etablere en 

uafhængig overvågningsfunktion med en afbalanceret repræsentation af interessenter, herunder brugere og 

stillere. Håndteres en eventuel interessekonflikt ikke på betryggende vis, giver art. 4, stk. 4 den kompetente 

myndighed kompetence til at afbryde de aktiviteter eller forbindelser, som interessekonflikten opstår af eller 

at pålægge administratoren at ophøre med produktion af BM'et. Administratorer har desuden pligt til at 

offentliggøre eller oplyse brugere af BM'et og den kompetente myndighed om eksisterende eller potentielle 

interessekonflikter, jf. art. 4, stk. 5.  

 

Dermed er administratorer underlagt krav om modvirkning af interessekonflikter, hvilket er en skærpelse ift. 

de tidligere regler i dansk ret.168 Dermed er de relevante medarbejdere hos administratoren afskærmet for den 

potentielle påvirkning af medarbejdere. Særligt kravet om whistleblower-ordning, som omtales nedenfor i 

afsnit 2.5.3.2.4, kan bidrage til at undgå potentiel manipulation, såfremt en kollega til den pågældende 

medarbejder, får mistanke om urent spil. 

 

Art. 4, stk. 6-8 indeholder krav om foranstaltninger mod interessekonflikter og om kompetencerne og 

habiliteten for medarbejdere hos administratoren ifm. at sikre integriteten af administratoren og 

medarbejderne selv169. Stk. 7, litra a-e indeholder specifikke krav til medarbejderne om:  

 

a) Viden, færdigheder og erfaring hos medarbejderne, samt at disse er underlagt et effektivt 

tilsyn og ledelse. 

b) At medarbejderne ikke udsættes for upassende påvirkning eller interessekonflikter eller via 

aflønnings- eller præstationspolitikken får incitament til at påvirke integriteten af 

fastlæggelsesproceduren negativt. 

c) At medarbejderen ikke har interesser eller forretningsforbindelser som kan kompromittere 

administratorens aktiviteter. 

d) At medarbejderen er forbudt at deltage i handler eller at bidrage til fastlæggelse af BMs, med 

visse undtagelser. 

e) Samt at medarbejderen er underlagt effektive procedurer i relation til udveksling af 

informationer med andre ansatte, som kan skabe en potentiel interessekonflikt.  

 

                                                
167 Betænkning 2010/1521, s. 42. 
168 Se evt. afsnit 2.3.2.4 ovenfor. 
169 Art. 6, stk. 8.  
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Det sidste krav supplerer dermed kravet om etablering af informationsbarrierer i stk. 2. Det skal holdes for 

øje, at kompetencekravet i stk. 7, litra a også nævner færdigheder som et krav, hvilket både relaterer sig til 

sagkundskab og evt. personlige kompetencer. Personlige kompetencer såsom gennemslagskraft i relation til 

at udfordre enheder i organisationen og evnen til at være fremadskuende170 har sin berettigelse i en 

uafhængig overvågningsfunktion, da det til tider kan være nødvendigt at “gå imod strømmen” for at varetage 

funktionen tilfredsstillende. IOSCO’s principper for fastlæggelse af BMs nævner desuden også 

kompetenceudvikling i relation til etik ifm. administratorers medarbejdere.171  

 

2.5.3.2.4 Inputdata, metodologi, mv. 

Ved siden af kravene til administratorens organisation og overvågningspligt er der også en pligt til at validere 

inputdata og metodologi samt indberette mistænkelig adfærd. Inputdata skal i sig selv overholde kravene i 

art. 11, stk. 1, litra a-e som er:  

 

a) Dataen skal være tilstrækkelig og pålidelig i relation til, at repræsentere den økonomiske realitet som 

BM'et skal illustrere.172  

b) Dataen skal være verificerbar.  

c) Krav om udarbejdelse af retningslinjer for typer af inputdata, metodologi, mv. 

d) Dataen skal indhentes fra et repræsentativt panel der afspejler den økonomiske virkelighed. 

e) Data fra stillere, som ikke overholder adfærdskodeks i relation til art. 15, må ikke anvendes i 

fastlæggelsen og leveringen af BMs.  

 

Det søges her tilsikret, at manipuleret inputdata ikke finder vej til det endelige BM, således at integriteten af 

denne er sikret. Kravene til inputdata gør det desuden muligt at identificere, hvilke parametre i dataen som er 

manipuleret i en efterfølgende efterforskning af mulige overtrædelser. Kravet om overholdelse af 

adfærdskodekset som en forudsætning for at deltage i fastlæggelses-proceduren fastlægger en standard, og 

gør det muligt at frasortere potentielle rådne æg fra processen.  

 

For at sikre nøjagtig og tilstrækkelig inputdata udstikker bilag 1, art. 1 og 2 regler herom, jf. art. 18, stk. 1. 

Der er her tale om lex specialis og det følger heraf, at en stillers transaktioner på det underliggende marked, 

såsom det usikrede interbankdepositmarkedet og markedet for overnight index swaps mv., er underlagt en 

særlig prioritering ift. art. 11 stk. 1, litra a og c. Art. 11, stk. 2 og 3 fastlægger detaljerne for de forhold, som 

kontrollen af inputdata skal omfatte, hvilket bl.a. dækker procedurer for validering af inputdata og evaluering 

                                                
170 Warrer & Knudsen, 2014, s.4. 
171 Principles for Financial Benchmarks, s. 17.  
172 Art. 11, stk. 1, litra a. Det kræves desuden, at dataen skal være baseret på transaktioner såfremt dette er muligt.  
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af stillernes inputdata. ESMA har med hjemmel i art. 11 stk. 5 udarbejdet et detaljeret udkast med tekniske 

standarder med henblik på at sikre hensigtsmæssigheden og verifikationen af inputdata, samt fastlægge 

procedurer, som administratorerne skal sikre, at stillere har etableret. Udkastet sætter f.eks. særlig fokus på, 

at inputdata fra stillere, er underlagt administratorens præmisser angående format, og at dataen løbende 

kontrolleres af administratoren.173 Såfremt dataen ikke repræsenterer den økonomiske virkelighed, er der 

efter BMF art. 11, stk. 4, pligt for administratoren, når denne vurderer, at dataen ikke er repræsentativ, at 

ændre inputdataene, stillerne eller metodologien for at sikre at virkeligheden igen afspejles i BM'et. ift. 

RBMs, kan inputdata dog kun justeres såfremt kriterierne i art. 2 i bilag til 1 BMF er opfyldt, som bl.a. 

relaterer sig til tiden mellem transaktioner og tidspunktet for leveringen af inputdata.  

 

Den anvendte metodologi bag BM'ets fastlæggelse er desuden underlagt kriterierne angivet i art. 12, stk. 1, 

litra a-e. Dette inkluderer bl.a. klare regler for, hvornår og hvordan fastlæggelsen af et BM kan udøves ved 

skøn, samt at denne er modstandsdygtig, så denne kan anvendes i forskellige situationer. Dette kan opfattes 

som fleksibilitetsindskrænkende, men sænker også risikoen for, at manipulation kan forekomme gennem 

påvirkning af variabler i metodologien bag BM'et. Art. 12, stk. 2 angiver hensyn som administratorer skal 

tage højde for ifm. udviklingen af metodologien. Derudover, skal administratoren indføre klare og 

offentliggjorte ordninger, som fastsætter omstændigheder for hvis kvantitet og kvalitet af inputdata er lavere 

end de nødvendige standarder, som sikrer nøjagtigheden og pålideligheden af BM'et, jf. bestemmelsens stk. 

3. For at sikre gennemsigtighed i udviklingen, anvendelsen og administrationen af BMs, og dertilhørende 

metodologi, er administratoren underlagt en transparensforpligtelse i art. 13, stk. 1, litra a-c, og stk. 2, litra a-

c, som forpligter offentliggørelsen af centrale elementer i metodologien, nærmere oplysninger om interne 

gennemgange og godkendelse af en bestemt metodologi samt høringsprocedurer om forslag til væsentlige 

ændringer til metodologien og begrundelsen til denne. Dette omfatter en forhåndsmeddelelse inden for en 

klar tidsramme, således at ændringer kan analyseres og kommenteres.  

 

ESMA udarbejder også tekniske standarder i relation til, hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed iht. 

stk. 1 og 2, jf. stk. 3. Der er endnu ikke vedtaget nogen retningslinjer på dette område, men det nuværende 

udkasts art. 1 angiver bl.a. typerne af de anvendte inputdata, og hvilken prioritet disse tillægges som 

informationer, der er underlagt offentliggørelsespligten. Art. 2 fastsætter krav om offentliggørelse af 

procedurer og politikker vedr. interne gennemgange og godkendelse; angivelse af hvilke begivenheder, som 

kan danne grundlag for en intern gennemgang; hvilken afdeling eller funktion hos administratoren, som er 

involveret i den interne gennemgang; rollerne for personerne involveret i gennemgangen samt en beskrivelse 

af proceduren for ansættelse og afskedigelse af de involverede fysiske personer.174 Om det er udkastet 

                                                
173 ESMA-70-145-48, s. 90, udkastets art. 1, stk. 1, litra c, og stk. 3. 
174 ESMA-70-145-48, s. 96, udkastets art. 1, stk. 1, litra d, og art. 2, litra a-e. 
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vedtages i den nuværende form er usikkert. Det må dog forventes at der vil blive indført ensrettede 

standarder for inputdata-typer og for prioriteringen af denne i den dokumentationen, som administrator skal 

præstere. Dette må bidrage til at skabe større klarhed, bedre kontrol og være ressourcebesparende i relation 

til at afsløre manipuleret data. 

 

Administratoren skal indføre passende systemer og kontrolforanstaltninger med henblik på at sikre 

integriteten af inputdata for at påvise potentiel adfærd, der omfatter manipulation med BMs eller forsøg på 

dette og indberette dette til den kompetente myndighed, jf. art. 14 stk. 1. Den samme indberetningspligt 

gælder i relation til overvågningen af inputda og stiller. Administratoren skal i den forbindelse fremlægge 

alle relevante oplysninger til de kompetente myndigheder, når der er mistanke om manipulerende adfærd, jf. 

stk. 2. Der skal desuden foreligge procedurer for ledere, ansatte og andre involverede fysiske personer for 

intern indberetning af overtrædelser af BMF, jf. stk. 3. Der er dermed krav om etablering af whistleblower-

procedurer, hvilket er i overensstemmelse med principperne i IOSCO175. Det er almindeligt indenfor 

retsområdet, at der eksistere en intern, selvstændig og uafhængig kanal, hvor ansatte anonymt kan indberette 

potentielle overtrædelser af forskrifterne på området.176 Dette bidrager særligt til kravene omtalt i afsnit 

2.5.3.2.3. Hvis en medarbejder af den ene eller anden årsag skulle forsøge at omgå foranstaltninger mod 

interessekonflikter, har den pågældende afdelings andre medarbejdere som enhed en adgang til at rapportere 

mulige overtrædelser af BMF, uden at være påvirket af faktorer der kan hæmme den pågældende persons 

tilværelse og de personlige konsekvenser som en sådan indberetning af en kollega eller mistænkeligt forhold 

kan medføre. Denne type ordning er i forvejen kendt indenfor børsretten i CRD IV art. 71, stk. 1, der 

indeholder krav om en ekstern overordnet whistleblowerordning, som oprettes af myndighederne og som 

pålægges hele den finansielle sektor og de retssubjekter som er underlagt dette direktiv.177 Dermed tilsikres 

det, at også administratorer er underlagt tilsvarende krav i den interne organisation, som de tilsynsbelagte 

stillere er efter CRD IV.178 

2.5.3.2.5 Adfærdskodeks 

Som nævnt ovenfor i afsnit 2.3.2.4 var det tidligere op til de enkelte stillere at fastlægge retningslinjerne for 

deres indberetningsproces, hvilket ikke længere er tilfældet efter BMFs art. 15. Hvis et BM er baseret på 

inputdata fra en stiller, skal den pågældende administrator udarbejde et adfærdskodeks for dette BM, som 

indeholder stillerens ansvar ift. databidrag og sikre at kodekset er i overensstemmelse med BMF samt 

kontrollere overholdelsen af denne, jf. art. 15, stk. 1. Dermed er autonomiteten og dermed fleksibiliteten 

frataget stillerne i relation til at fastsætte retningslinjer og forretningsgange for selve indberetningsprocessen. 

                                                
175 4. princip litra c.  
176 Schaumburg-Müller & Werlauff, 2017, s. 276.  
177 Bestemmelsen er i dansk ret implementeret ved FIL § 75 a stk. 1. 
178 Se evt. afsnit 2.5.5.2 nedenfor. 
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På den baggrund må det forventes, at retningslinjerne for alle stillernes adfærd er bestemt på en mere 

uafhængig, standardiseret og konsekvent facon. Bestemmelsens stk. 2 indeholder minimumskriterier for 

indholdet af kodekset, som bl.a. dækker over en beskrivelse af de leverede data og nødvendige krav for at 

sikre overholdelsen af art. 11 og 14 og retningslinjer til sikring af levering af alle relevante data, procedurer 

og kontrolforanstaltninger o.lign. I relation til fire øjne-princippet i den tidligere bekendtgørelses § 11, er der 

i art. 15, stk. 2, litra d, nr. iii opstillet et minimumskrav om eventuel validering af inputdata inden denne 

leveres til administratoren såfremt dette skulle vurderes at være nødvendigt i relation til det pågældende BM. 

Det er dermed op til administratoren at vurdere, om en sådan valideringsproces er nødvendig, men såfremt 

administratoren kræver validering sætter bestemmelsen minimumskrav til denne validering. I relation til 

RBMss væsentlige betydning for BMF’s eksistensgrundlag, jf. pr. 1 i præamblen til BMF,179 er det dermed 

ikke usandsynligt, at et sådant krav pålægges stillere af CIBOR og CITA på trods af administratorens egen 

pligt til at validere dataen. Såfremt den kompetente myndighed efter art. 40 gennem anvendelsen af sine 

beføjelser efter art. 41 finder, at der er elementer i adfærdskodekset, som ikke er i overensstemmelse med 

BMF, underrettes administratoren, som har 30 dage til at revidere kodekset. ESMA har jf. art. 15 stk. 6 

hjemmel til at udarbejde udkast til det detaljerede indhold af stk. 2, hvilket i sin nuværende form f.eks. 

omfatter opbevaring af dokumentation for efterlevelsen af kodekset180 og etablering af interne procedurer i 

relation til indberetning af mistænkelig data til den pågældende stilleres egen compliancefunktion181. 

Ensretningen af kravene for stilleres indberetningsprocess synes at styrke integriteten af det pågældende BM, 

idet adfærdskodeksets generelle karakter for de enkelte stillere og den kontrollerende administrator må 

antages at styrke gennemsigtigheden i fastlæggelsen af den indberettede kvotering, eftersom alle stillerne vil 

være underlagt de samme materielle krav fra administratoren. Denne ensretning kan også bidrage til at øge 

kvaliteten af kontrollen samt minimere ressourceforbruget hos administratorer og kompetente myndigheder 

ifm. deres overvågningspligt. 

2.5.4 De kompetente myndigheder ─ ESMA og Finanstilsynet 

2.5.4.1 Tilsynsmyndighedens funktion 

I relation til governance-kontrollen i den finansielle sektor har tilsynsmyndighederne, både nationale og 

europæiske, løbende fået udviklet redskaber og muligheder for at påse overholdelsen af gældende forskrifter 

på de respektive områder. Kommissionen har i lyset af den finansielle krise anerkendt at det daværende 

tilsynssystem har været utilstrækkeligt ifm. at udøve et effektivt tilsyn på baggrund af den rivende udvikling 

inden for finansielle virksomheders forretningsmodeller og finansiel innovation.182 Problemer vedr. 

                                                
179 Se afsnit 2.3.2.1, vedr. baggrunden for indførelsen af EU-regler på dette område. 
180 ESMA-70-145-48, s. 104, udkastets art. 6, stk. 1. 
181lbid, s. 104, udkastets art. 7 stk. 1. 
182 KOM(2010)284, s. 9. 
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indførelsen af god corporate governance-praksis, indretningen af organisationerne og disses 

risikostyringssystemer, risikoen for “regulatory capture” samt mangel på ressourcer har bidraget til en for høj 

grad af fleksibilitet i relation til overholdelse af forskrifter og standarder på området, hvilket i sidste ende har 

kompliceret efterlevelsen af formålet med indførelsen af reglerne på området.183 Denne tilbagegang på 

området har været forårsaget af manglende territoriale og materielle kompetencer, som ikke har været 

proportionale med samfundsudviklingen og de finansielle virksomheders aktiviteter.184 Tilsynsmyndigheder 

inden for den finansielle sektor opererer indenfor tre hovedområder ─ Tilsynsvirksomhed, 

lovgivningsarbejde og information ─ og fokuserer primært på at kontrollere om finansielle virksomheder har 

tilstrækkelig kapital ift. de risici, som de påtager sig.185 Desuden påser tilsynsmyndighederne, om finansielle 

virksomheder overholder den relevante lovgivning på området, og at f.eks. forskrifter om 

forbrugerbeskyttelse og god skik-regler er overholdt.186 Som tidligere nævnt i afsnit 2.3.2.1, og som 

bemærket af Kommissionen,187 eksisterer der et behov for et tilsyn, hvilket kun er muligt såfremt, der 

eksisterer materielle kompetencer, hard law, der giver offentligheden mulighed for at kontrollere de aspekter 

af de finansielle markeder som har høj samfundsmæssig påvirkning. BMF art. 40 stk. 1 angiver, at det er den 

enkelte medlemsstat, som udpeger den kompetente myndighed, som gennemfører pligter efter BMF og 

underretter Kommissionen og ESMA om dette. Finanstilsynet har fået tildelt rollen som kompetent 

myndighed, jf. afsnit 2.5.4.3 nedenfor. 

2.5.4.2 ESMA 

Den nuværende tilsynsstruktur inden for fællesskabsretten har sit fundament i Larosiére-rapporten fra 

2009188 og blev fastlagt bl.a. med vedtagelsen af forordning 1095/2010/EU om oprettelsen af en europæisk 

tilsynsmyndighed ─ ESMA.189 Formålet med ESMA er, ifølge dennes art. 1, stk. 5, at beskytte offentlige 

interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlangt og langt sigt 

af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder. Bestemmelsens litra b fastlægger, at det 

søges at sikre de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede funktion. I 

relation til BMF, er det ESMA’s opgave at udarbejde udkast til de regulatoriske tekniske standarder, f.eks. i 

art. 5, stk. 5, samt etablere en fælleseuropæisk tilsynskultur og -praksis, jf. art. 53 stk. 1, 1. pkt. I relation til 

forordning 1095/2010/EU, er det ESMA’s opgave at fremme og lette delegeringen af opgaver og 

ansvarsområdet blandt de kompetente myndigheder, jf. dennes art. 8, stk. 1, litra c. Det er således ikke 

ESMA’s opgave at foretage de konkrete tilsyn på enhedsniveau, men at sikre at EU-retlige tilsynsforskrifter 

                                                
183lbid, s. 9. 
184lbid, s. 9. 
185 Det såkaldte solvenstilsyn. Se Fogtdal, 2015, s.190. 
186 Det såkaldte adfærdstilsyn. lbid. 
187 KOM(2010)284, s. 9. 
188 Fogtdal, 2015, s. 65 
189 Også andre tilsynsmyndigheder blev etableret i relation til Larosiére-rapporten, EBA og EIOPA, hvilket ikke vil 
blive gennemgået nærmere her.  
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implementeres bedst muligt i medlemsstaterne. I forbindelse med BMF dækker dette bl.a. over de 

kompetente myndigheders samarbejdspligt indbyrdes og over for ESMA, jf. art. 44, stk. 1 og 2, i relation til 

pålæggelse af sanktioner efter art. 42 og efterforskning af mulige overtrædelser af BMFs forskrifter, samt 

informationsudveksling med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne efter art. 47, stk. 2, således at 

ESMA kan varetage sine egne opgaver efter art. 35 i forordning 1095/2010, og dermed opretholde EU’s 

formål efter TEU art. 3, stk. 3 og 6. 

2.5.4.3 Finanstilsynet og dets beføjelser 

Det er som nævnt op til de enkelte medlemsstater at udpege de kompetente myndigheder, som skal være 

ansvarlig for at gennemføre BMF’s opgaver i relation til administratorer og tilsynsbelagte stillere, jf. BMF 

art. 40 stk. 1. Man har fra dansk side udpeget Finanstilsynet til at varetage denne opgave, jf. LOK § 211, stk. 

2, nr. 8. Dermed er det op til Finanstilsynet at sikre, at fysiske og juridiske personer overholder BMF og det 

er Finanstilsynet, der som kompetent myndighed kan håndhæve BMF. Finanstilsynet er som nævnt i 

ovenstående afsnit også selv underlagt de pligter, som følger af BMF, bl.a. om samarbejdet mellem 

kompetente myndigheder i andre medlemsstater og ESMA. Art. 41, stk. 1, litra a-j fastlægger de kompetente 

myndigheders minimumsbeføjelser i relation til at udføre deres opgaver, og omfatter:  

 

a) Retten til at få adgang til ethvert dokument og data i enhver form fra administratorer og stillere. 

b) at kræve oplysninger fra enhver person som er involveret i levering og bidrag til et BM. 

c) at gennemføre kontrolbesøg eller undersøgelser, at få adgang til juridiske personers lokaler med 

forbehold190 med henblik på beslaglæggelse af dokumenter og data, såfremt der er en begrundet 

mistanke om overtrædelse af BMF. 

d) at kræve udlevering af telefoniske optagelser og elektronisk kommunikation opbevaret af 

tilsynsbelagte stillere. 

e) at begære indefrysning eller beslaglæggelse af aktiver. 

f) at kræve midlertidig praksisophør af aktiviteter som den kompetente myndighed vurderer kan være i 

strid med BMF. 

g) at pålægge forbud mod erhvervsudøvelse. 

h) samt at træffe alle nødvendige foranstalter for at sikre, at offentligheden informeres korrekt om 

leveringen af et BM, hvilket inkluderer at kunne kræve en berigtigelse af tidligere bidrag eller BM.  

 

Det er understreget i BMFs præambel, at de kompetente skal myndigheder udføre deres opgaver objektivt og 

uvildigt, samt at deres beslutninger skal træffes på et uafhængigt grundlag i udøvelsen af deres beføjelser.191 

                                                
190 Forbehold af forordning nr. 596/2014/EU.  
191 pr. 50. 
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Disse beføjelser er bl.a. implementeret i dansk ret gennem LOK § 218, stk. 1, nr. 3, § 253a og § 212, og 

kommer også til udtryk gennem de beføjelser, som Finanstilsynet har modtaget gennem anden lovgivning. 

Særligt ift. de i Hayes-sagen nævnte informationsudvekslinger, har kompetente myndigheder dermed 

mulighed for at kræve dokumentation for en sådan udveksling. Desuden har de kompetente myndigheder 

adgang til at pålægge de i art. 42 nævnte sanktioner, jf. art. 41, stk. 2. Udøvelsen af beføjelserne i art. 41, stk. 

1 og 2 er underlagt et krav om, at de kompetente myndigheder også indfører en tilstrækkelig og effektiv 

beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, jf. stk. 2. Det er op til medlemsstaterne at sikre, at de 

kompetente myndigheder har de nødvendige beføjelser til at varetage deres opgaver jf. stk. 3. Det er desuden 

op til de kompetente myndigheder at godkende og registrere administratorer, jf. BMF art. 34, som nævnt 

tidligere i afsnit 2.5.3.1. Administratoren forpligter sig desuden til at overholde BMF når denne ansøger om 

godkendelse, jf. stk. 2. De kompetente myndigheder skal underrette ESMA om enhver afgørelse i denne 

henseende, jf. stk. 7, og ESMA kan også i denne forbindelse udstede tekniske standarder med henblik på 

fastsættelse af de oplysninger, som skal angives i ansøgningen om at blive administrator, jf. stk. 8. Dermed 

søges det også her at ensrette og standardisere kravene for at opstille en effektiv kontrol med de aktører som 

har indflydelse på fastsættelsen af BMs. Efter art. 35 stk. 1 kan den kompetente myndighed tilbagetrække 

eller suspendere godkendelse eller registrering af en administrator, såfremt denne ikke opfylder kravene i art. 

35 stk. 1, litra a-e. Administrator skal, som nævnt ovenfor i afsnit 2.5.3.1 oprettes i det offentlige register, 

som ESMA fører over administratorer, jf. art. 36 stk. 1.  

2.5.4.4 Administrative sanktioner, mv. 

Når de kompetente myndigheder udøver deres beføjelser og sanktionsmuligheder, er de underlagt kravene i 

art. 43, stk. 1 vedr. fastlæggelsen af disse. Dette omfatter overtrædelsens grovhed og varighed, betydningen 

af BM'et for den finansielle stabilitet og realøkonomien, den pågældende persons grad af ansvar, dennes 

finansielle styrke192, dennes fortjeneste eller undgåede tab, viljen til at samarbejde med den kompetente 

myndighed,193 tidligere overtrædelser samt de foranstaltninger som den pågældende person har iværksat efter 

overtrædelsen for at hindre en gentagelse. Udøvelsen er derfor underlagt en fleksibilitet, som i høj grad retter 

sig mod forholdene hos den juridiske person og dennes ansatte, men også de faktuelle omstændigheder bag 

overtrædelsen samt genstanden for denne. Det er i den forbindelse ikke utænkeligt, at manipulation af RBMs 

som CIBOR og CITA underlægges strengere sanktioner end manipulation af et ikkevæsentligt BM194. Art 42 

i BMF indeholder de sanktioner og administrative forskrifter, som mindst dækker for de i stk. 1 nævnte 

                                                
192 Her betragtes især juridiske personers årlige omsætning, eller en ansvarlig fysisk persons årsindkomst, art. 43, stk. 1, 
litra d. 
193 Dog med forbehold, idet krav om tilbagebetaling af fortjeneste eller undgået tab ikke kan tilsidesættes, jf. art. 43, stk. 
1, litra f. 
194 Et der ikke opfylder betingelserne i art. 20 stk. 1, og 24 stk. 1, jf. art. 3, stk. 1, nr. 27. Det vil, f.eks., sige et , som 
ikke anvendes i en kombination af s med en samlet værdi på min. 500 mia EUR, at det ikke er baseret på bidrag fra 
stillere som primært er beliggende i en medlemsstat og er anerkendt som værende af afgørende betydning i denne. 
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overtrædelser, jf. stk. 1, sidste led. Stk. 2 opridser tilsvarende mindstekrav ift. de sanktioner som kan 

pålægges af de kompetente myndigheder. Det følger dermed af art. 43 stk. 4 og ordlyden af stk. 1 og 2, at 

medlemsstaterne har mulighed for at fastsætte en bredere ramme for overtrædelse af BMFs pligtnormer samt 

at skærpe de sanktioner, som kan pålægges overtrædelsen af denne ramme. Dermed eksisterer der en 

mulighed for at gold plate ─ overimplementere ─ BMFs sanktionsbestemmelser, hvilket, til en vis grad, 

sætter begrænsninger for totalharmoniseringen af bestemmelserne og formålet med at undgå den 

regelfragmentering, jf. 4. præmis. Betydningen af denne divergens i de nationale regelsæt må dog 

forudsættes at være af marginal karakter, idet pligterne pålagt administratorer og tilsynsbelagte stillere fortsat 

er ens på tværs af medlemsstaterne. Det kan nævnes, at såfremt en stiller har til hensigt at manipulere med 

BMs, kan denne begå sig i forumshopping ift. dén medlemsstat, der har den mindst byrdefulde 

sanktionsramme, men sådanne overvejelser må antages at foreligge på et tvivlsomt grundlag.195 

Grundlæggende har sanktionsbestemmelserne for markedsmanipulation bestået af børs- og strafferetlige 

regler,196 og art. 42 stk. 1 fastsætter da også minimumssanktioner med forbehold for medlemsstaternes ret til 

at fastsætte strafferetlige sanktioner på individuel fod. Bestemmelserne i BMF henvender sig da udelukkende 

til administrative sanktioner i relation til overtrædelse stk. 1, litra a og b. Dette omfatter som minimum 

manglende samarbejde eller manglende indvilligelse i en undersøgelse, kontrol eller anmodning jf. art 41, 

samt overtrædelse af de i litra a nævnte bestemmelser, som bl.a. inkluderer overtrædelse af adfærdskodeks 

som bestemt i art. 15. Art 15 stk. 1 indeholder desuden et krav om, at de administrative sanktioner og 

foranstaltninger skal være effektive, proportionale og have en præventiv effekt. De kompetente myndigheder 

skal, jf. art. 42, stk. 2, som minimum have kompetence til at iværksætte sanktioner:  

 

a) Afgivelse af påbud til den ansvarlige enhed for overtrædelsen om, at bringe den udviste handlemåde 

til ophør nu og i fremtiden. 

b) Kræve opnået fortjeneste eller undgåede tab udbetalt.  

c) Udstede en offentlig advarsel til de pågældende parter, indeholdende både administratorens og den 

tilsynsbelagte stillers navn og overtrædelsens art.  

d) Tilbagetrække eller suspendere en godkendelse eller registrering. 

e) Udstede et midlertidigt forbud til den ansvarlige fysiske person mod at varetage ledelsesfunktioner 

hos administratorer eller tilsynsbelagte stillere. 

f) pålægge administrative bøder på mindst det tredobbelte af den opnåede fortjeneste eller det 

undgåede tab. 

                                                
195 Denne mulighed må begrænses til teoriens verden, da der både eksisterer krav, som ikke gennemgås i denne 
fremstilling, til at kunne blive registreret som stiller af et , hvilket kan være omkostningsfuldt i sig selv, men også på 
baggrund af mindstekravet til, f.eks., de store bødesanktioner nævnt i art. 42, stk. 2 litra g og h.  
196 Den traditionelle strafferet er primært et rent nationalt anliggende. Se Fogtdal, 2015, s. 20. 
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g) Iværksætte sag om bøder til fysiske personer på mindst 500.000 EUR197, eller 100.000 EUR såfremt 

der er tale om overtrædelse af art. 11, stk. 1, litra d, eller stk. 4198. 

h) Iværksætte sag om bøder til juridiske personer på den højeste værdi af enten 1.000.000 EUR eller 

10% af dennes årsomsætning eller den højeste værdi af 250.000 EUR eller 2% af dennes 

årsomsætning, såfremt der er tale om en overtrædelse af art. 11, stk. 1, litra d, eller stk. 4.199  

 

Såfremt medlemsstaterne i forvejen har strafferetlige sanktioner, der relaterer sig til overtrædelserne nævnt i 

stk. 1, kan de vælge ikke at fastsætte regler for administrative sanktioner, hvilket kræver meddelelse til 

Kommissionen og ESMA, jf. stk. 3. Bestemmelserne om beføjelser og sanktionsmulighederne er 

implementeret i dansk ret, bl.a. i LOK §§ 214 (kræve oplysninger og dokumentation), 215 (foretage tilsyns- 

og kontrolundersøgelser), 216 (indhentelse af data i relation til at viderebringe disse til andre myndigheder), 

218 (midlertidig eller permanent ophør, eller ændring, af praksis og nedlæggelse af midlertidigt forbud mod 

fysiske personers udøvelse af erhvervsvirksomhed), 220 (påbud om at ændre handlemåde og adfærd), 234 

(offentlig advarsel),200 253 a (pålæggelse af bøder ved overtrædelse af bestemmelser i BMF). Desuden er de 

kompetente myndigheder underlagt en pligt til på sin hjemmeside at offentliggøre en afgørelse, hvorved der 

pålægges en administrativ sanktion eller foranstaltning, jf. art. 45, stk. 1. Denne skal som minimum 

indeholde oplysninger om overtrædelsens type og art samt identiteten på de personer, som er genstand for 

afgørelsen. Bestemmelsens stk. 2 indeholder undtagelser til hovedreglen i stk. 1 og drejer sig om hensynet til 

identiteten af de omhandlede personer, såfremt en offentliggørelse af denne vil være uforholdsmæssig, eller 

hvis offentliggørelsen vil bringe de finansielle markeders stabilitet, eller en igangværende undersøgelse, i 

fare. I et sådant tilfælde kan den kompetente myndighed udskyde offentliggørelsen, offentliggøre afgørelsen 

i anonymiseret form eller helt undlade at offentliggøre noget. Offentliggørelsen skal være tilgængelig på 

hjemmesiden i minimum fem år, jf. stk. 4, og medlemsstaterne skal årligt indsende sammenfattede 

oplysninger til ESMA vedr. alle sanktioner og foranstaltninger pålagt efter art. 42.  

 

Den kompetente myndigheds fleksibilitet i pålæggelsen af sanktioner er begrænset af den enkelte 

medlemsstats egen konkrete vurdering, hvilket også følger af legalitetsprincippet.201 Der er dog åbnet en dør 

på klem for de enkelte medlemsstaters autonome tilgang og overholdelse af BMF, som kan medføre 

yderligere skærpelser i relation til, hvad der opfattes som i strid med BMF, samt den sanktionsramme, som 

en overtrædelse kan medføre. Den eneste begrænsning i dette tilfælde er, at de kompetente myndigheder skal 

                                                
197 Eller tilsvarende i national valuta. 
198 Disse bøder relaterer sig til medarbejdere hos administratorer, der har gjort sig skyldige i pligtforsømmelser i relation 
til indhentning af inputdata som ikke illustrerer den økonomiske realitet på tilfredsstillende vis. 
199 Der er tale om den konsoliderede årsomsætning, jf. den afsluttende bemærkning til bestemmelsen. 
200 Bestemmelsen omfatter ikke direkte ordet “advarsel”, men relaterer sig til offentlige reaktioner, påtaler, og påbud fra 
Finanstilsynet. Desuden henviser note 1031 i lovbekendtgørelsen til § 211 stk. 2, nr. 8, om Finanstilsynets udpegelse til 
kompetent myndighed, til beføjelserne i § 234 ifm. varetagelsen af Finanstilsynets pligter ift. BMF.  
201 Myndigheden kan intet foretage sig uden hjemmel til dette, jf. GRL § 3.  
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indføre en tilstrækkelig og effektiv beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i Unionen der er opstillet i 

TEU art. 6, jf. BMF art. 41 stk. 2, sidste led.  

2.5.5 Tilsynsbelagte stillere og rentebenchmarks 

2.5.5.1 Generelt om rentebenchmarks 

RBMs har en særlig plads i BMF i relation til vurderingen af deres vigtighed. Art. 18 fastsætter, at de 

generelle krav i Afsnit II af BMF ikke finder anvendelse på RBMs, og at de specifikke krav findes i bilag 1 

til BMF. Af den årsag finder kravene vedr. væsentlige og ikkevæsentlige BMs i hhv. art. 24 og 26 heller ikke 

anvendelse på RBMs. Det bør nævnes, at RBMs kan betragtes som “kritisk benchmark”, med dertilhørende 

særlige krav, som defineret i art. 3 stk. 1, nr. 25. Det følger af denne definition som noget særligt, at et b først 

er at opfatte som et kritisk b, når dette opfylder kravene i art. 20, stk. 1, og er ajourført på 

gennemførelsesforordningen som Kommissionen udsteder i lyset af samme bestemmelse. Den nuværende 

liste findes i bilag 1 til Kommissionens nyeste gennemførelsesforordning202, og fastlægger at LIBOR, 

EURIBOR og EONIA er kritiske bs efter terminologien i BMF. Idet CIBOR og CITA ikke fremtræder her, 

vil retsstillingen vedr. kritiske bs ikke blive gennemgået i relation til denne afhandlings problemsstilling, På 

trods af, at det vurderes sandsynligt at disse to RBMs overholder kravene om være af afgørende betydning 

for den danske økonomi, jf. art. 20 stk. 1, litra b, eller de i litra c opstillede krav. 

2.5.5.2 Tilsynsbelagte stillere af CIBOR og CITA 

BMF Art. 16 fastlægger governance- og kontrolkrav for tilsynsbelagte stillere. Bestemmelsen skal i høj grad 

ses i sammenhæng med kravene til adfærdskodeks i art. 15 og administratorernes pligter ift. dette, idet 

opfyldelsen af kravene i art. 16 afhænger af indholdet af det pålagte adfærdskodeks. Tilsynsbelagte stillere 

skal sikre, at leveringen af inputdata ikke påvirkes af interessekonflikter, og såfremt der anvendes skøn, at de 

er foretaget på uafhængig og ærlig vis, og at de er baseret på kravene i det relevante adfærdskodeks, jf. art. 

16, stk. 1, litra a. Desuden skal den tilsynsbelagte stiller indføre en kontrolramme, der sikrer integriteten, 

nøjagtigheden og pålideligheden af inputdata i overensstemmelse med adfærdskodekset og BMF, jf. stk. 1, 

litra b. På den baggrund er tilsynsbelagte stillere underlagt de samme krav, som administratoren er underlagt, 

udover de minimumskrav, der følger af art. 15, finder passende i relation til det pågældende benchmark.  

 

Det følger af art. 16 stk. 2. litra a-e, at de tilsynsbelagte stillere ─ udover pligterne relateret til stk. 1 og 

adfærdskodekset ─ også er underlagt krav om at besidde:  

 

                                                
202 Forordning 2017/2446/EU.  
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a) effektive systemer og kontrolforanstaltninger ifm. at bevare integriteten og pålideligheden af alle 

databidrag nævnt i stk. 2. Det indbefatter kontrolforanstaltninger og procedurer for godkendelse af 

den fysiske person ─ indberetteren ─ der leverer databidragene og dennes overordnede. 

b) relevant uddannelse til indberettere i relation til BMF og MAR. 

c) kontrolforanstaltninger til håndtering af interessekonflikter og organisatorisk adskillelse af 

medarbejdere samt overvejelser af aflønningsformen for de pågældende medarbejdere for at undgå 

incitamenter til manipulation af et b. 

d) opbevaring af optegnelser over kommunikation vedr. levering af inputdata og alle oplysninger, der 

gør stillere i stand til at indgive hvert enkelt bidrag, alle eksisterende og potentielle 

interessekonflikter hvilket kan indkludere stillerens egen eksponering i finansielle instrumenter, der 

benytter en RBM og andre oplysninger, som kan indikere manipulation. 

e) samt opbevaring af optegnelser af resultaterne for både intern og ekstern revision.  

 

Tidligere var der ikke et decideret krav om uddannelse af det relevante personale, men tale om oplæring i 

indberetterens pligter i de interne retningslinjer om indberetningsprocessen, jf. § 13 i bekendtgørelsen om 

referencerenter. Der er dermed tale om en væsentlig skærpelse af kravene til personalekvalifikationerne hos 

den enkelte stiller.203 Hvad angår tilsynsbelagte stillere af RBMs gælder de særlige regler i bilag 1 til BMF, 

jf. art. 18 stk. 1. Kravene er supplement til resten af art. 16, jf. bilag 1 art. 5, dog på nær de retningslinjer som 

ESMA kan udstede efter art. 16, stk. 5. I relation til adfærdskodeks skal de tilsynsbelagte stillere skriftligt 

bekræfte, at de har læst denne og at de agter at overholde den, jf. bilagets art. 6. Bestemmelsen ligner 

tilnærmelsesvis det tidligere krav i bekendtgørelsens § 23 stk. 1, da der i bilaget opstilles krav om at hver 

enkelt stillers indberettere, og dennes foresatte, skal bekræfte at de har læst adfærdskodekset, og agter at 

overholde den. Hvorvidt dette er en skærpelse af de tidligere regler er ikke entydigt, men på baggrund af 

selve adfærdskodeksets skærpede karakter må det vurderes at denne hensigtserklæring om at overholde de, af 

administratoren, pålagte pligter og krav, særligt i relation til BMFs sanktionsramme, medfører et betydeligt 

stærkere bidrag til overholdelse af reglerne. Hvad angår stillerens systemer og kontrolforanstaltninger skal 

disse efter bilag 1’s art. 7 litra a-i, omfatte: 

 

a) en beskrivelse af ansvarsfordelingen hvilket inkluderer rapporteringslinjer, ansvarlighed, 

arbejdsstedet for indberettere og ledere samt navnene på relevante personer og stedfortrædere.  

b) interne procedurer for endelig godkendelse af inputdatabidrag, disciplinærprocedurer ift. forsøg på 

manipulation eller manglende indberetning af faktisk eller forsøgt manipulation, som er begået af 

parter, der ikke indgår i selve processen for bidrag af inputdata. 

                                                
203 Jf. art. 16 stk. 2, litra b. 
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c) effektive procedurer til styring af interessekonflikter og kommunikationskontrol for stillere, for 

andre stillere end den pågældende stiller selv og andre tredjeparter, for at undgå ekstern påvirkning, 

samt en fysisk adskillelse af indberettere og personer som handler med rentederivater. 

d) effektive procedurer, der kontrollerer udvekslingen af oplysninger mellem relevante personer, der 

deltager i aktiviteter, som indebærer en risiko for interessekonflikt, såfremt oplysningerne kan 

påvirke indsendte inputdata. 

e) regler for at undgå underhåndsaftaler blandt, og mellem, stillere og administratorer; foranstaltninger 

der forhindre personer i at udøve uhensigtsmæssig indflydelse på hvordan indberetningsaktiviteterne 

udføres. 

f) eliminering af enhver forbindelse mellem aflønningsformen af de medarbejdere som er involveret i 

processen for levering af inputdata, og vederlaget til og genererede indtægter af personer, hvis 

aktiviteter medfører en risiko for interessekonflikt, 

g) samt kontrolforanstaltninger, der identificerer tilbageførselstransaktioner efter leveringen af 

inputdata.  

 

Kravene til den organisatoriske adskillelse samt behandlingen af interessekonflikter og medarbejdere er 

dermed yderst detaljerede ift. de generelle krav i art. 16 stk. 2. I relation til den endelige godkendelse af 

databidrag og de hertilrelaterede disciplinære procedurer er det uklart, om der er tale om en decideret 

valideringsprocedure som tidligere nævnt i afsnit 2.3.2.4. Det er som tidligere nævnt ikke usandsynligt, at det 

findes nødvendigt at fastlægge krav om en sådan procedure særligt i relation til kravet om disciplinære 

procedurer, eftersom dette kan have en præventiv effekt på forsøgt manipulation og indskærpe alvorligheden 

af en sådan overtrædelse.  

 

Er levering af inputdata afhængig af en faglig skønsvurdering, skal stillerne fastlægge retningslinjer for 

vurderingerne og opbevare optegnelser for disse, som forklarer baggrunden for skønnet, jf. art. 16, stk. 3. 

Den tilsynsbelagte stiller er desuden pålagt en samarbejdspligt med administratoren og den kompetente 

myndighed vedr. disse parters tilsynspligt, og om udlevering af oplysninger som er opbevaret efter stk. 2 og 

3, jf. stk. 4. Stillere af RBMs skal opbevare detaljerede optegnelser over alle relevante aspekter af 

inputdatabidrag; processen for fastlæggelse og endelig godkendelse af inputdata; evt. kommunikation 

mellem indberettere og interne og eksterne handlere og brokere i relation til fastlæggelse eller bidrag af 

inputdata; evt. kontakt mellem indberettere og administrator eller beregningsenhed; evt. forespørgsler 

omkring inputdatabidrag og resultatet af disse samt sensitivitetsrapporter vedr. derivater i stillerens 

handelsbeholdning, som kan have en betydelig eksponing mod de RBMs, der leveres inputdata til, jf. bilagets 

art. 8. Der kan i relation til dette, samt kravet om regler for at undgå underhåndsaftaler mellem stillere og 
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administratorer,204 ses tilbage på § 7 i bekendtgørelsen om referencerenter, vedr. instruktioner om at 

henvende sig til compliancefunktionen, såfremt den pågældende persons uafhængighed er kompromitteret, 

da forsøg på at påvirke en medarbejder hos en stiller hurtigt kan identificeres. Hvorvidt der er personlige 

konsekvenser for en medarbejder som ikke overholder reglerne mod underhåndsaftaler, må vurderes ud fra 

de disciplinære procedurer der følger af art. 7 litra c i bilag 1, samt BMFs øvrige sanktionsbestemmelser. Det 

må formodes, at når der indføres pligter for indberetteren, at de disciplinærsanktioner, der skal indføres efter 

bilagets art. 7 litra c, også må målrettes indberetteren som fysisk person. Muligheden for at udveksle 

informationer mellem stillere af RBMs og tredjeparter som det foregik under Hayes-sagen jf. ovenfor er 

dermed særdeles begrænset. Compliancefunktionen skal regelmæssigt rapportere alle resultater til ledelsen, 

jf. bilagets art. 10, og alle optegnelser skal forsynes med et revisionsspor jf. art. 9. Det kan desuden nævnes, 

at der for stillere ikke længere er et krav om fem års opbevaring af optegnelser som i bekendtgørelsens § 22. 

Administratoren er underlagt dette krav, jf. ovenfor. Desuden skal al inputdata og procedurer underlægges 

regelmæssige interne gennemgange, jf. art. 11, og der skal foregå ekstern revision af inputdata og 

overholdelsen af adfærkskodekset og BMF hvert andet år. jf. art. 12.205 Der kan stilles spørgsmålstegn ved, 

hvorfor der ikke som hos administratorene er pålagt krav om Whistleblower-ordninger, men de skærpede 

krav til informationsbarrierer, overvågning og dokumentation hos stillerne kan få et sådant krav til at fremstå 

overflødigt. Desuden findes der generelle krav til oprettelse af whistleblower-ordninger i reguleringen af 

finansielle virksomheder, hvilket også gælder for stillere, jf. § 75a i FIL206. 

 

  

                                                
204 jf. bilag 1 art. 7 litra f. 
205 Den første eksterne revision skal gennemføres seks måneder efter indførelsen af adfærdskodekset. 
206 Se afsnit 2.5.3.2.4 for yderligere om whistleblower-ordningen. 
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2.6 Juridisk konklusion 

BMF fremstår som et solidt framework af bestemmelser, som indarbejder erfaringerne fra 2012. Bekæmpelse 

af interessekonflikter og krav om øget gennemsigtighed går igen for alle aktører involveret i fastsættelsen af 

RBMs som CIBOR og CITA, og særligt administratorens rolle i dette er blevet fremhævet. Da man ikke kan 

udelukke, at der ved at tøjle kræfterne i de finansielle markeder, opstår modsatrettede interesser i de 

institutioner som varetager den brede befolknings økonomiske forhold, er der med oprettelsen af governance- 

og kontrol-kravene, særligt i relation til administratorer, brudt med muligheden for at manipulere RBMs 

gennem de konventionelle kanaler. Ved at pålægge administratorer et større juridisk fokus på pligter og 

organisatoriske krav er nettet nu strammet i højere grad for at undgå, at den forkerte information bliver 

anvendt som indikatorer på ægte forhold. Den nye rolle, som administratorer indtager som “assisterende 

tilsynsmyndighed” i relation til deres funktion som leverandør af bs, medfører en øget gennemsigtighed, 

særligt ift. det adfærdskodeks som stillere er forpligtet til at følge ift. det enkelte RBM, men også i relation til 

samarbejdsforpligtelsen med de kompetente myndigheder ved varetagelse af overvågningen af stillere og 

deres opus moderandi.  

 

Stillerne er underlagt krav som i nogen grad kan genkendes fra den tidligere bekendtgørelse på området. Der 

er dog stillet større krav til deres medarbejderes fagkompetencer i relation til overholdelse af EU-

lovgivningen på området, deres interne organisation og de er underlagt bredere tilsyn og 

opbevaringsforpligtelser. Stillerne er desuden underlagt mindre fleksible forhold vedr. deres 

indberetningsprocesser, og der er skabt et øget fokus på at undgå manipulerende adfærd hos de enkelte 

afdelinger og medarbejdere. 

 

Medlemsstaternes overholdelse af BMF er ikke til hinder en skærpet national bekæmpelse af manipulation af 

RBMs, idet der er mulighed for at gold plate sanktionsrammen for overtrædelse af BMF. Etableringen af 

hard law på dette område har dermed givet myndighederne flere ressourcer til at føre bedre 

tilsynsvirksomhed og underlagt private aktører en pligt til at samarbejde med dem for at øge 

gennemsigtigheden og integriteten af RBM’s.   



 

 

51 

 

Kapitel 3 ─ Økonomisk analyse 

3.1 Rentebenchmarks i et økonomisk perspektiv 

I dette kapitel analyseres incitamenterne bag anvendelsen og manipulationen af CIBOR og CITA. Analysen 

tager udgangspunkt i de PA teoretiske og transaktionsomkostningsteoretiske forhold, som danner grundlaget 

for fastsættelsen af de pågældende RBMs og analyserer implikationerne af de transaktionsomkostninger, som 

danner baggrunden for stillernes og anvendernes incitamenter. Da manipulation af bs har betydning for en 

bred kreds af stakeholders, vil de enkelte stilleres adfærd, blive illustreret gennem anvendelsen af SCP-

paradigmet. 

 

Anvendelsen af RBMs muliggør at forbinde payoffs på finansielle kontrakter med udviklingen på f.eks. 

renten på interbankmarkedet. ift. en situation hvor hver enkelt finansiel kontrakt er forhandlet på et 

individuelt niveau, med en individuel fastsat rente baseret på forudgående undersøgelser, minimerer 

anvendelsen af RBMs transaktionsomkostningerne ifm. at indgå disse kontrakter.207 Det forstærker desuden 

markedslikviditeten, især hvis det pågældende b er bredt anvendt, og reducerer omkostningerne ved 

allokering af risiko i det finansielle system. En RBM bør dermed være pålidelig for at sikre 

markedsintegriteten og dennes funktion robust, for at sikre dens anvendelighed i situationer med 

markedsstress, fastsættes frekvent så den løbende kan anvendes til prisfastsættelser, tilgængelig så kontrakter 

hurtigt kan forhandles og eksekveres, samt repræsentativ så prisfastsættelser sker i overensstemmelse med 

den virkelige økonomiske udvikling som RBM'et skal reflektere.208  

 

Som det vil blive belyst i fremstillingen, er der i fastsættelsen af CIBOR og CITA risiko for 

interessekonflikt, idet der eksisterer modsatrettede interesser hos anvenderne og stillerne af disse, som i høj 

grad dannede grundlag for manipulationen i 2012. RBMs anvendes særligt til at mindske eller påtage sig 

risiko og i forhold til, f.eks. CIBOR, er det en bekvem måde for udlånende banker at dele risikoen for at 

deres egne kapitalomkostninger stiger, med lånende banker på det usikrede pengemarked.  

                                                
207ECC, 2013, s. 4. 
208lbid, s. 7. 
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3.2 CIBOR og CITA 

3.2.1 Fastsættelse af CIBOR 

I Danmark er det FinansDanmark, der administrerer den danske pendant til LIBOR, CIBOR (Copenhagen 

Inter Bank Offered Rate). CIBOR offentliggøres hver bankdag kl. 11.00 og fastsættes for 8 løbetider (1 og 2 

uger samt 1, 2, 3, 6, 9 og 12 måneder). Før de offentliggøres, har NASDAQ, der er indeksproducent som 

beskrevet i afsnit 2.5.3.1, beregnet dem på baggrund af kvoteringer fra de banker med størst omsætning af 

danske kroner.209 

 

Helt konkret foregår dette ved, at CIBOR-stillerne indsender deres kvoteringer for de forskellige løbetider 

med 2 decimaler til FinansDanmark, der fjerner den øverste og nederste kvartil, hvorefter der beregnes et 

gennemsnit af resten. Pt. er der 6 stillere, hvorfor det er den højeste og laveste kvotering, der fjernes.210 Den 

indberettende bank skal kvotere den rentesats, banken på usikret basis er villig til at udlåne danske kroner til 

en primebank for i de forskellige løbetider.211 Med en primebank forstås en af de CIBOR-stillere med den 

tætteste tilknytning til det danske pengemarked, og den bedste lange kreditrating af S&P, Moody’s eller 

Fitch. Den CIBOR-stiller, der anses som primebank, skal desuden have adgang til nationalbankens 

pengepolitiske intrumentarium.212 Det må antages, at der følger en vis prestige med blandt bankerne ved at 

være anerkendt som primebank, da dette medfører at man bliver opfattet som en af de mest solide banker på 

området. 

 

Ved kvotering af LIBOR bliver stillerne bedt om at at besvare følgende spørgsmål: “At what rate could you 

borrow funds, were you to do so, by asking for and then accepting interbank offers in a reasonable market 

size just prior to 11 am London time?”213 Det ses, at der er en væsensforskel, i de to måder stillerne bliver 

bedt om at lave deres kvoteringer på. Stillerne til CIBOR skal indberette hvilken rentesats de er villige til at 

udlåne for, mens LIBOR-stillerne derimod skal svare på, på hvilke vilkår de har mulighed for at låne af 

andre banker på. Da det ikke kun er den beregnede fixering, der offentliggøres, men også de enkelte bankers 

individuelle kvoteringer, betyder det, stillerne svarer på, noget for hvilke af stillernes interne forhold, der 

reflekteres i deres kvoteringer. 

 

Da LIBOR-stillerne svarer på, hvilken rente de kan låne til, reflekterer denne kvotering, hvor risikofyldt de 

andre banker mener, det er at låne penge til denne bank. Da en høj kreditrisiko kan føre til faldende investor 

                                                
209 FinansDanmark om CIBOR. 
210FinansDanmarks regler for CIBOR. 
211lbid. 
212lbid. 
213Hou & Skeie, 2014, s. 2 
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tillid (og dertil faldende aktiekurser), sås det under finanskrisen, at stillerne bevidst indrapporterede kunstigt 

lave kvoteringer for at fremstå stærke.214  

 

Når CIBOR-stillerne derimod skal stille deres kvoteringer med baggrund i, hvad de er villige til at låne ud 

for, projicerer de ikke helt så meget om deres interne forhold dvs. deres private information. Det kan 

indvendes, at deres kvotering giver en indikation af stillerens umiddelbare likviditetsoverskud (eller mangel 

på samme), men i 2009 blev der indført en regel, hvorved at indberetteren skal antage, at stilleren har den 

fornødne overskudslikviditet.215 Derved bør de enkelte kvoteringer kun give en indikation om stillerens 

generelle opfattelse af markedet, herunder den risikofrie rente samt vurderingen af kreditrisikoen på 

interbank markedet og ikke om stillerens interne forhold. 

 

 
Figur 3.1. Egen tilvirkning. FinansDanmark.216  

                                                
214 R v Tom Hayes [2015] EWCA Crim 1944. 
215 Finansrådet, 2012, s. 14. 
216 Vejledning til fastsættelse af CIBOR. 
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3.2.2 Fastsættelse af CITA-renten 

3.2.2.1 Om CITA 

En CITA-renteswap (Copenhagen interbank Tommorow/Next Average) er en kontrakt hvor den ene part 

betaler en variabel rente (Tomorrow/Next-renten (T/N-renten)), mens modparten betaler en fast rente, som 

fastsættes på baggrund af parternes individuelle forventninger til fremtidens T/N-rente. Perioden for swap’en 

fastsættes ved kontraktens indgåelse. Da det underliggende aktiv er T/N-renten, samtidig med at det er en 

renteswap, hvilket medfører, at der ikke sker udveksling af hovedstol, anses renten at indeholde et mindre 

element af kreditrisiko.217 

 

Når CITA-renten kvoteres, beregner hver stillers indberettere et vægtet gennemsnit af stillerens reelt 

handlede udbudspriser.218 Herefter beregner Nasdaq som producent af BM'et et gennemsnit af de kvoterede 

renter, hvor hver stillers kvotering vægtes ligeligt, efter den øverste og nederste kvartil er fjernet. CITA 

beregnes for løbetiderne 1, 2, 3, 6, 9 og 12 måneder. 

3.2.2.2 Fastsættelse af T/N-renten 

Som nævnt er CITA-renteswaps baseret på T/N-renten som underliggende aktiv. T/N-renten er en rente, der i 

lighed med CIBOR, skal afspejle låneomkostningerne mellem bankerne på lånemarkedet for danske kroner 

og fastsættes dagligt. I modsætning til CIBOR-renten fastsættes T/N-renten på baggrund af reelle 

transaktioner og har kun én løbetid; en dag.219 

 

En låneaftale, der opfylder kravene til at komme med i beregningen af kvoteringen til T/N-renten, har 3 dage 

af interesse: 

Dag 1: indgåelse af aftalen og fastsættelse af renten. 

Dag 2: overførsel af hovedstol og start på aftalen 

Dag 3: lånets løbetid er slut og hovedstolen tilbagebetales, eller overgår til ny aftale fx. som følge af 

en rollover. Samtidig indgår lånebetingelserne i den udlånende banks T/N kvotering.220 

 

Grundet T/N-rentens korte løbetid vurderes det, at der kun er indregnet en mindre grad af kreditrisiko i 

renten. 

                                                
217 Erhvervs- og Vækstministeriet - faktaark om CITA, 2012. 
218 Bankens udbudspriser må forstås som den faste renten stilleren modtager, mod at betale T/N -renten ved indgåelse af 
en CITA-swap. FinansDanmarks regler om CITA renteswapfixing. 
219FinansDanmarks Regler til fastsættelse af T/N-renten.  
220 FinansDanmark om T/N-renten. 
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De enkelte stilleres kvoteringer beregnes ved, at stilleren beregner et vægtet gennemsnit af renten på samtlige 

usikrede kronedenominerede T/N udlån til andre banker og indberetter den gennemsnitlige rente samt 

omfanget af disse udlån. Der indberettes kun for lån der følger danske bankdage. 

 

Herefter beregner Nasdaq et vægtet gennemsnit af alle de indberettede kvoteringer. Bemærk at da det er et 

vægtet gennemsnit vil renterne fra de banker der har stor omsætning på dette marked have større indflydelse 

på den endelige fixering, end banker med en lavere omsætning. Dette står i modsætningen til beregningen af 

CIBOR og CITA, hvor alle stilleres kvoteringer indgår med samme vægt. 

3.2.2.3 Fastsættelse af CITA 

CITA-renten beregnes som nævnt på baggrund af CITA-swaps. CITA-swaps er, som navnet indikerer 

(Copenhagen Interbank Tomorrow/Next average), et udtryk for markedets forventninger til, hvad CITA-

renten gennemsnitligt vil være. For at forklare CITA-swaps gives et eksempel: 

 

Hvis der på dag 1 (handelsdagen) indgås en kotnrakt om en CITA-swap med følgende vilkår: en løbetid på 7 

dage, nominelt beløb på 200 mio.221 og en fast rente på -0,5 %, vil kontraktens start dato oftest ligge på dag 

3222. Forfaldsdatoen, som samtidig er den dag udeståender bliver beregnet, vil ligge på dag 10 (3+7=10). 

 

På dag 10 vil betalingerne for de to parter så blive beregnet. det variable rentebeløb beregnes med baggrund i 

de T/N-rentesatser der offentliggøres på dag 3-9. Både den variable rente og den faste rente er opgivet som 

årsrenter, og skal derfor naturligvis nedskaleres til renten på 7 dage. Til sidst ganges med det nominelle 

beløb (200 mio. kr.) og differencen udveksles, således at hvis den variable rente er over -0,5 betaler variable 

rentebetaler til faste rentebetaler og vice versa. 

 

Det må antages, at der som udgangspunkt er to grunde til at indgå en renteswap (og derved også en CITA-

renteswap), at mindske eller øge sin risiko f.eks. ved hedging. Desuden kan der også være bl.a. 

spekulationsformål. Uanset intentionerne bag indgåelse af renteswapen må udgangspunktet være, at man 

ønsker de bedst mulige vilkår for sin kontrakt. 

Da der ikke udveksles penge ved indgåelsen af kontrakten, må det forstås således, at ingen af parterne mener, 

at kontrakten er en byrde for dem, de forventer begge at få et afkast, hvorfor ligevægtsprisen er 0. Når 

ligevægtsprisen er 0, må det forventede udbytte af kontrakten også være 0. Mao. er parternes aggregerede 

forventning til udviklingen i T/N-renten gennem kontraktens løbetid, at den gennemsnitligt ligger på den 

aftalte faste rente. 

                                                
221 Minimumsbeløbet ift. market-maker aftalen. Finansrådet, 2007, s. 1. 
222lbid, s. 2. 
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Når CITA-renten baseres på vilkårene for CITA-renteswaps, som er indgået af nogle af de største aktører på 

markedet (CITA-rente stillerne), og den enkelte CITA-renteswap blev defineret som “parternes aggregerede 

forventning til udviklingen i T/N-renten gennem kontraktens løbetid” straks ovenfor, må CITA-renten 

tilnærme sig markedets samlede forventninger til den gennemsnitlige udvikling i T/N-renten. Dette er med 

forbehold for, at CITA-renten ikke baseres på et vægtet gennemsnit af stillernes kvoteringer, men at alle 

kvoteringer tæller ligeligt, samtidig med at det må formodes, at der er aktører på markedet der ikke er 

stillere, hvorfor deres forventninger kun indregnes i renten, i det omfang de indgår kontrakter med en stiller-

bank på dennes udbudspriser. 

 

 
Figur 3.2. Egen tilvirkning. 

 

Med baggrund i det ovenstående kan det udledes, at en af de vigtigste karakteristika ved CITA ift. CIBOR, er 

at den er baseret på faktiske handler og dermed på markedsvilkår (må det formodes). ift. at modvirke 

manipulation må det være en stor fordel at gøre en RBM markedsbaseret, hvilket også var rationalet ved at 

indføre CITA.223 Som det blev gennemgået i afsnit 3.1 ovenfor, må der stilles flere krav til RBMs, end at de 

er modstandsdygtige over for manipulation, herunder at de er repræsentative. Det kan anføres, at såfremt der 

en dag er lav likviditet på markedet for CITA-swaps, er de få kvoteringen der bliver indberettet ikke 

nødvendigvis retvisende, men når renten er rent markedsbaseret, har stillerne ikke mulighed for i deres 

kvotering at tage højde for den lave omsætning. Det skal her anføres, at selv under og i årene umiddelbart 

efter finanskrisen, var markedet for CITA-swaps stadig likvidt, hvorfor det anses som usandsynligt (men 

ikke umuligt), at lav likviditet skulle komme til at udgøre et reelt problem. 

                                                
223 Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012, s. 5. 
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En anden væsentlig forskel på CITA og CIBOR er, hvad de repræsenterer. De er sammenlignelige så langt, 

at de skal repræsentere renten på interbank-markedet, men CIBOR er usikret, mens CITA repræsenterer et 

(næsten) sikret lån. Derfor kan de anvendes ved fastsættelsen af forskellige typer lån, hvorfor de ikke er 

umiddelbart substituerbare, men komplementerer hinanden. 

3.3 Manipulation af CIBOR og CITA 

3.3.1 Generelt 

Rationalet bag at skabe og vedligeholde en RBM er at minimere transaktionsomkostningerne ved optagelse 

af lån, eller anden anvendelse af BM'et (se nedenfor i afsnit 3.4.2 om transaktionsomkostninger). Dette sker 

kun såfremt, de, der skal optage lån, har tillid til, at den pågældende RBM er retvisende. Såfremt der ikke er 

tillid til dette, må det antages, at låntageren vil undersøge markedet yderligere og derved øge sine 

søgeomkostninger. 

Da stillerne forventes at handle rationelt, må det antages, at der kun manipuleres såfremt det kan betale sig. I 

det følgende vil det blive vist, hvordan der kan blive manipuleret med RBMsne CIBOR og CITA. På 

baggrund af dette, vil incitamenterne for at manipulere blive undersøgt for hvert af de respektive bs. Det skal 

for god ordens skyld bemærkes, at de følgende former for manipulation ikke er udtømmende, men 

“klassiske” i den forstand, at det er set under Hayes-sagen, som nævnt i afsnit 2.3.1. 

 

I denne økonomiske gennemgang af forholdene, vil der blive taget udgangspunkt i hvordan incitamenterne er 

såfremt der ingen regulering er på området fra lovgivers side. Derved bliver der taget udgangspunkt i, hvilke 

incitamenter de civilretlige “regler” som stiller-bankerne har pålagt hinanden gennem brancheforeningen 

FinansDanmark. Ved først at undersøge et ureguleret marked, vil man kun se om der overhovedet er behov 

for regulering på området, i hvilket omfang og hvor. Samtidig ses de forskellige stilleres selskaber som black 

boxes, der differentieres ikke mellem indberetter og trader, alle aktører i selskabet har den samme 

information og alle har samme mål; højst mulig profit. 

Disse forudsætninger gøres på baggrund af den antagelse, at ledelsen har kontrol over selskabet, og såfremt 

der er incitament til at manipulere, kan den udøve dens ledelsesret over de ansatte til at gennemføre 

manipulationen. 

3.3.2 CIBOR manipulation 

Det er tidligere i afsnit 2.3.1 om Hayes-sagen, blevet gennemgået hvordan manipulation af LIBOR foregik, 

CIBOR har mange ligheder med LIBOR både ift. hvordan de bruges, men i særdeleshed også hvordan de 
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stilles, som følge deraf indeholder CIBOR i høj grad også de samme svagheder som LIBOR, hvorfor CIBOR 

må kunne manipuleres på samme måde som LIBOR. 

 

Da udgangspunktet for CIBOR (og RBMs generelt) er at opstille en rente, som kan bruges som pejlemærke 

for, hvad man skal sætte renten på andre lån til, er det indlysende, at såfremt en stiller har flere indlån end 

udlån der er baseret på denne rente, vil stilleren alt andet lige ønske en lav CIBOR, og følgeligt vil stilleren 

have mest nytte af en høj rente, såfremt udlån overstiger indlån. 

 

Udover den nok mest logiske (og oprindeligt tiltænkte) anvendelse af CIBOR til fastsættelsen af prisen på 

lån, er en anden meget (og formentligt mere) brugt anvendelse af CIBOR, at øge eller mindske sin risiko 

gennem derivathandel (Tom Hayes baggrund for manipulation af Yen-LIBOR’en var, at hans positioner i 

derivatmarkedet var bundet op på denne). Her gør det sig gældende, at såfremt en stiller har positioner hvor 

der betales CIBOR og modtages en fast rente, ønskes en lav CIBOR, mens hvis positionerne medvirker at 

man bliver betalt CIBOR, mens der betales en fast rente, ønskes en høj CIBOR. 

 

Dertil kommer, at RBMs også mere bredt bruges som et vigtigt finansielt nøgletal. Både nationalbanker, 

forbrugere, forskellige finanshuse mv. kan bruge RBM som et blandt flere input, når de skal vurdere hvor 

økonomien er (og er på vej hen). Grundet denne meget brede anvendelsesmulighed, er det vigtigt at RBMs er 

retvisende.  

 

Derivathandel må anses som den vigtigste baggrund for manipulation med BM'et. Når en stiller har et 

overblik over sine samlede positioner i CIBOR lån og derivatmarkedet, kan denne afgøre, hvorvidt den vil 

have gavn af en høj eller lav CIBOR. I det følgende vil nogle af de måder, hvorpå at stilleren kan opnå det 

ønskede resultat, gennemgås: 

 

1. Stillerens egen indberetter kvoterer en rente der afvige fra den “naturlige” rente, i den retning som 

giver stilleren en fordel på dennes positioner. 

 Da der er 6 stillere, og dem med hhv. den højeste og laveste kvotering fjernes inden 

fixeringen beregnes, har dette kun en begrænset (og i få tilfælde ingen) effekt. Samtidig skal der ved 

denne form for manipulation ikke inddrages udefrakommende, hvorfor det er den, der er lettest at 

effektuere, samtidig med at risikoen for whistleblowers er lavest. 

2. Stilleren kontakter en eller flere andre stillere og anmoder dem om, at de også rykker deres 

kvoteringer i den ønskede retning. Dette kan evt. gøres med et løfte om, at reciprocere ydelsen en 

anden gang eller straks i en anden løbetid, som stilleren ingen interesse har på pågældende tidspunkt. 

 Dette må forventes at øge risikoen for at blive opdaget markant, flere personer bliver 
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inddraget i manipulationen, samtidig med at flere af kvoteringerne ligger i unaturlige niveauer, 

hvilket kan gøre tilsyn mistænksomme. 

3. Stilleren kan sprede misinformation gennem en 3. mand, f.eks. en interbank broker, der betales for at 

overbevise de andre stillere, om hvor CIBOR’en “bør” ligge. 

 Som tidligere beskrevet blev denne metode brugt af Tom Hayes under LIBOR-skandalen, 

det har ikke været muligt at finde tal for, hvor meget Interbank brokers benyttes mellem danske 

banker, men det findes at være plausibelt, at denne form for manipulation til en vis grad, også er 

muligt i Danmark. 

4. Stilleren kan indgå i handler på markedet, der isoleret set er tabsgivende, men som sender et 

(misvisende) signal til de andre stillere, hvorfor de kvoterer en rente, der stemmer overens med 

stillerens præferencer. 

Med tanke på at de andre oplistede manipulationsmetoder er tæt på gratis (med undtagelse af at 

sprede misinformation gennem Interbank brokers), virker denne manipulationsmetode til at være for 

ressourcekrævende til at den reelt bliver brugt, men den kan ikke afvises. 

5. Hvis en af de andre stillere kun i ringe grad er aktive på det CIBOR afhængige derivatmarked, kan 

stilleren “dumpe” en del af sin position på denne stiller, hvorfor de to stilleres incitamenter vil være 

ensrettede. 

Denne manipulationsmetode afhænger både af, at der er en stiller, der kun i ringe grad handler 

CIBOR-afhængige derivater, samtidig med at det kan forventes, at den pågældende stiller vil 

manipulere CIBOR’en for at undgå et tab på sin position. 

 

De ovenstående fremgangsmåder for at manipulere indeholder hver deres transaktionsomkostninger. Der vil i 

den nedenstående analyse, for overblikkets skyld, anvendes en konstant omkostning i relation til at 

manipulere, som kun ændrer sig alt efter, om der er tale af manipulation af CIBOR eller CITA. 

3.3.3 CITA manipulation 

CITA bliver stillet på en noget anden måde end CIBOR. Som tidligere nævnt er en af de mest åbenlyse at 

den skal stilles på baggrund af faktisk indgåede handler og ikke efter skøn. 

 

Som tidligere nævnt i afsnit 3.2.2, indgås en kontrakt om en CITA-swap (som er de kontrakter CITA-renten 

baseres på) typisk 2 dage før dens start dato. Samtidig indgås en kontrakt om et T/N lån 2 dage inden lånet 

giver udslag i T/N-renten. Derved går der 4 dage fra indgåelse af et T/N lån, til at dette får indflydelse på 

CITA-renten. Der findes ikke meget offentlig information omkring indgåelse af derivater baseret på CITA-

renten, men givet måden CITA-rentens karakteristika, vurderes det, at der kun er meget begrænset interesse 

for at indgå denne slags kontrakter 4 dage eller mere, før startdatoen. Hvis denne antagelse holder, kan 
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manipulation af T/N-renten, kun i ringe grad anvendes til manipulation af CITA-renten, med henblik på at 

opnå profit på CITA-afhængige derivater. 

 

Der vurderes dog at være visse andre muligheder for at manipulere med BM'et, som er mere rentable. 

 

1. Manipulationsmetoderne 1 og 2 opregnet for CIBOR kan i teorien også anvendes for CITA. 

Reglerne fra FinansDanmark foreskriver, at CITA-kvoteringer skal stilles på baggrund af handler, 

hvis en stiller indberetter kvoteringer der er i direkte modstrid med deres handler, vil dette meget let 

og hurtigt blive opdaget, hvorefter stilleren ikke længere vil have lov til at kvotere CITA. Derfor 

anses dette som en meget teoretisk manipulationsmetode. 

 

2. Da CITA er baseret på CITA-swaps, kan en stiller indgå i nogle (tabsgivende) CITA-swap 

positioner, som trækker CITA i den retning stilleren ønsker. Hermed er der indgået handler, som 

stilleren kan henvise til ifm. kvoteringen. 

Da denne manipulationsmetode kræver at stilleren indgår i tabsgivende positioner, medfører dette, at 

stilleren omvendt skal have så meget mere at vinde på de positioner, der søges at give gevinst ved 

manipulationen. Dermed eksisterer der at lavere profitpotentiale ved manipulation af CITA end 

CIBOR, grundet de større omkostninger involveret ved at manipulere CITA.  

 

3. Stilleren kan i samarbejde med en anden stiller indgå handler der som udgangpunktet er tabsgivende, 

men samtidig indgå i tilsvarende vindende positioner i en anden løbetid. På denne måde vil de 

påvirke 2 forskellige løbetider, uden at påtage sig en egentlig risiko. 

 

4. En stiller kan i lighed med manipulationsmetode 3 for CIBOR, sprede misinformation omkring 

markedet. Forskellen er, at en stiller, der benytter udefrakommende information til at stille CIBOR, 

kun i ringe grad har noget at tabe, mens en stiller der bruger information fra en broker til at handle 

på, satser sine egne penge på informationen. Da en stiller, der handler med sine egne penge (CITA), 

må forventes at være mere motiveret til at afsøge information i markedet, end en stiller der “blot” 

skal kvotere en rente (CIBOR) vil være, vurderes det, at det vil være markant sværere at komme 

igennem med denne form for manipulation for CITA end for CIBOR. 
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3.3.4 Opsamling 

Som det fremgår af ovenstående, er der flere forskellige metoder til at manipulere CIBOR, der vurderes at 

være viable i fraværet af regulering på området. Mange af disse manipulationsmetoder er utilstrækkelige 

eller for dyre til at blive anvendt på CITA. 

Ved CITA vurderes det, at det ikke er muligt at manipulere, uden at indgå i CITA-swaps, hvor der kunne 

have være indgået på bedre vilkår (tabsgivende handler). Givet omfanget af derivater baseret på CITA, kan 

dette i teorien stadig være en profitabel indtægtsmulighed for stillerne. Hvis “den sorte boks”-antagelsen 

fjernes igen, ser billedet dog anderledes ud. Det er nemlig ikke sikkert, at den trader der sidder med CITA-

afhængige derivater, er den samme trader, som sidder med CITA-swaps. Og da banker i høj grad aflønner 

deres tradere med bonusser afhængig af deres resultater, må det forventes, at en CITA-swap trader ikke vil 

være særlig villig til at indgå i tabsgivende positioner, selvom hans CITA derivat trader kollega står til at 

opnå højere profit end der tabes på CITA-swaps. 

3.4 Teoretiske grundforudsætninger 

3.4.1 Overblik 

Der har i perioden efter LIBOR-skandalen været mange forskellige tilgange, til at analysere hvordan og 

hvorledes RBMs bør håndteres både metodisk og regulativt. Det er slået fast af Miller224, at finansielle BMs 

er offentlige goder, som er baseret på at stillerne samarbejder frem for at konkurrere med hinanden, om 

fastsættelsen af RBMsne. Dertil følger, at Duffie og Dworczak225 i deres forslag til et velfungerende 

benchmark-design er kommet frem til, at den optimale fastsættelsesmetode bør indebære, at der er potentiale 

for manipulation, for at s kan fastsættes tilfredsstillende. Med kravet om et med potentiale for manipulation 

gør Duffie og Dworczak til fortalere for et skønsbaseret .226 Disse forslag har ført til, at der i litteraturen også 

har været tvivl om hvorvidt der er størst behov for en reform, reparation eller en erstatning af RBMs som 

CIBOR, ved enten lovregulering eller metodisk innovation.227 Det virker dermed usandsynligt, at fastsætte en 

økonomisk metode som både kan bekæmpe manipulation af RBMs, og på samme tid virke tilfredsstillende 

ift. at udnytte de fordele som RBMs medfører. Eftersom at ændringer i metodologien bag et RBM ikke 

selvstændigt kan bekæmpe manipulation af dette, analyseres det nedenfor, hvilke incitamenterne stillerne har 

til at manipulere i relation til de transaktionsomkostninger der opstår gennem denne adfærd, således at der 

opstilles adfærdsmomenter som lovgivning bør have sigte mod, i analysen i kapitel 4. Dette kan selvsagt ikke 

                                                
224 Miller, 2014. 
225 Duffie & Dworczak, 2014. 
226Se sidst i afsnit 3.2.2.3 om fastsættelse af CITA ovenfor, for en diskussion af transaktions vs. skøns fastsatte RBMs. 
227Hou & Skeie, 2014 s. 10-11.  
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gøres uden at nævne Coases228 og Williamsons229 bidrag til litteraturen på dette område, og hvordan de 

relaterer sig både til anvendelsen og selve manipulationen af s, samt det dertilhørende PA teoretiske forhold.  

 

Eftersom RBMs er et offentligt gode baseret på samarbejde mellem stillerne, har Natalie Glance og Bernado 

Hubermans230 supplement til det bredt anerkendte Prisoners Dilemma-spil og Commons-problem bygget 

fundamentet til analysens spilteoretiske modeller, der anvendes i relation til SCP-paradigmet. 

3.4.2 Transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteorien blev introduceret af Ronald Coase i 1937231, og relaterer sig særligt til de 

omkostninger der eksistere ved at indgå en given kontrakt, og om rettighedsallokeringen i denne er effektiv. 

Disse transaktionsomkostninger er, ifølge Coase, opdelt i søge-, forhandlings-, og kontrolomkostninger i 

relation til vurderingen om efficiensen af transaktionen. Coases udgangspunkt er da, at hvis rettighederne er 

veldefinerede, og der ikke eksisterer transaktionsomkostninger, vil aftalens parter, uafhængigt af denne 

rettighedsallokering, samarbejde om et pareto-effektivt resultat.232 Transaktionsomkostninger kan opstå af de 

eksternaliteter som aftaleparterne står overfor på et individuelt niveau. Når der i det efterfølgende skelnes 

mellem negative og positive eksternaliteter, er dette med udgangspunkt i samfundets synsvinkel ─ negative 

eksternaliteter hæmmer samfundsvelfærden, og positive eksternaliteter forbedrer denne. Eksternaliteter kan 

påvirke samfundsvelfærden ved at påvirke aktørernes transaktionsomkostninger, således at den mest 

samfundsefficiente ligevægt ikke opnås. Eksternaliteter udspringer af informationsasymmetrien mellem 

principal og agent, og forsøges modvirket gennem lovgivningen, som dermed bidrager som en positiv 

eksternalitet med dertilhørende omkostninger for samfundet i relation til de udgifter, der skal afholdes ifm. 

tilsynsmyndigheden og overholdelsen af BMF’s forskrifter af stillere og administrator. Dermed foreligger de 

regulative krav som følger af BMF, som værende positive eksternaliteter, der forøger anvenderes tillid til de 

RBMsne, men som samtidig øger samfundets og stillernes transaktionsomkostninger, hvilket er en negativ 

eksternalitet. 

  

Eftersom forudsætningen om at der ikke eksisterer transaktionsomkostninger er urealistisk, er det normative 

Coase-teoremes effektivitetskriterie, at hvis transaktionsomkostningerne er så høje at de forhindre 

forhandlinger, vil ressourceudnyttelsen blive pareto-effektiv hvis rettighedsallokoeringen, som 

udgangspunkt, er som i en verden uden transaktionsomkostninger, men ellers ikke.233 Teorien er især relevant 

                                                
228Coase, 1937. 
229Williamson, 1973. 
230Glance & Huberman, 1994. 
231Coase, 1937. 
232Det positive Coase-teoreme. Eide & Stavang, 2008, s. 137. 
233 Eide & Stavang, 2008, s. 143. 
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ifm. retsøkonomiske overvejelser, idet at høje transaktionsomkostninger, særligt ved kollektive goder,234 ifm. 

indgåelse af private kontrakter kan medføre at kontrakterne ikke bliver indgået til at starte med, med et 

dødvægtstab for samfundet til følge.235 Da det som nævnt i afsnit 3.1 mindsker transaktionsomkostningerne 

at anvende s, er det fordelagtigt for samfundet som helhed at anvende disse. Da anvendelsen af s afhænger 

af, at den pågældende anvender også har tillid til, at BM'et repræsenterer den økonomiske realitet, opstår der 

derfor også omkostninger for samfundet hvis der manipuleres med BM'et. Såfremt at tilliden til BM'et 

nedgraderes vil der opstå begrænsninger i fordelene ved fortsat at anvende dem, hvilket også påvirker de 

manipulerende stilleres interesse i at påvirke og fortsat stille s. Den dynamiske transaktionsomkostningsteori, 

som er baseret på Coase’s oprindelige tanker, blev præsenteret af Williamson,236 som særligt præsenterede to 

faktorer der påvirker de økonomiske aktører: 

 

● Begrænset rationalitet237 

● Opportunisme 

 

Den begrænsede rationalitet referer til frekvensen og lagringsbegrænsingerne på individernes kapacitet til at 

kunne modtage, oplagre, hente og processere information fejlfrit.238 På den baggrund eksisterer der dermed et 

potentiale for aktøren til at begå fejl. Opportunismen refererer til, at de økonomiske aktører forfølger deres 

egne interesser, hvilket kan omhandle manipulation af bidrag til fastsættelse af en RBM. Disse 

forudsætninger udgør betingelserne for at der eksisterer ikke-trivielle kontraktproblemer,239 hvilket er en 

supplerende faktor til at transaktionsomkostninger opstår ved siden af den generelle antagelse om 

inkomplette kontrakter.240  

 

Der foreligger desuden en række transaktionsvilkår, som kan variere alt efter hvilket situation der er tale om. 

Det drejer sig om: 

 

● Hvor ofte en transaktion gentages (frekvensen) 

● Usikkerheden i relation til, om en transaktion gennemføres 

                                                
234 Se afsnit 3.6.1 om Commons problemet nedenfor. 
235Eide & Stavang, 2008, s. 152. 
236Williamson, 1973. 
237 Der skal i denne forbindelse bemærkes, at netop den begrænsede rationalitet er i modstrid med den neoklassiske 
forudsætning om fuldkommen rationalitet. I de følgende afsnit vil der derfor blive anvendt det fuldkomne rationalitets-
begreb. 
238Williamson, 1937, s. 317 
239 Knudsen, 1997, s. 213 
240 lbid.  
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● Graden af aktivspecificitet, hvilket relaterer sig til den værdimæssige forskel som det pågældende 

aktiv har i sin bedste eller næstbedste anvendelse.241 

 

Derudover, arbejder Williamson med et efficiens-princip, som relaterer sig til at transaktioner er 

organiserede på den måde, hvorpå der spares flest transaktionsomkostninger ─ den mest effektive 

governance structure for selve transaktionen.242 Dette kan relatere sig til den måde markedet indretter sig på 

som, f.eks., en ikke-hierarkisk Peer Group Association der deler sin indtægt og samarbejder om at skabe et 

gode. Fastsættelsen af CIBOR og CITA kan betragtes som et collaborative community,243 hvilket er at anse 

som en ikke-hierarkisk Peer Group Association.244 Dette kan have fordele, f.eks. ved at de deler deres risiko, 

men også sine ulemper, f.eks. ved at nogle i gruppen freerider på de andre.245 Man kan i denne situation 

anskue en RBM-stiller, som manipulerer sine egne kvoteringer, som en aktør der freerider på den integritet 

og pålidelighed som de andre stillere “tilbyder markedet”. Hvis en transaktion har en høj frekvens, begrænset 

usikkerhed, samt en lav aktivspecificitet, vil transaktionsomkostningerne være relativt lave, og markedet vil 

blive anvendt som bindeled.246 Ifølge teorien kan disse vilkår anvendes til at inddele, hvordan forskellige 

styringsformer har mulighed og kapacitet for at tilpasse sig ændringer. Eksempelvis, vil graden af usikkerhed 

kunne påvirke, hvordan en aktør organiserer en given transaktion. ift. fastlæggelse af CIBOR og CITA kan 

dette relatere sig til, om det er mest effektivt for en anvender at benytte en ekstern løsning til at fastlægge 

disse, f.eks. ved at lade en ekstern aktør247 fastlægge renterne, eller om det er mest effektivt selv at modtage 

stillernes bidrag og danne sig sin egen vurdering, eller foretage sin egen vurdering af markedsforholdene. 

Der må dog skulle foretages en sondring i denne forbindelse. Anvenderne af RBMs, som CIBOR og CITA, 

er ikke kun de stillere, som anvender renterne sideløbende med fastsættelsen af disse RBMs, men i høj grad 

også forbrugere, mindre banker, tradere, mv. Disse har ikke nødvendigvis det samme behov for frekvente 

transaktioner,248 og dét at fastsætte sin egen, interne, vurdering om udviklingen på et givent marked man 

ønsker at lade sin kontrakt afhænge af, kan dermed være forbundet med store omkostninger. Tilsvarende er 

graden af usikkerheden for om transaktionen gennemføres af anvenderne, afhængig af de omkostninger der 

eksistere ved at frembringe et med samme illustrative værdi som CIBOR eller CITA. Bør man anvende et af 

disse s eller et alternativ? Dette må lade sig påvirke af pålideligheden og anvendeligheden af det pågældende, 

for den enkelte anvender. Hvad angår graden af aktivspecificitet, relaterer det sig til hvordan transaktionen 

gennemføres. CIBOR og CITA fastsættes af organisationer med let adgang til de data som er nødvendige for 

indberetningskvoterne, samt de menneskelige ressourcer som det kræver at frembringe og fortolke disse. 

                                                
241lbid, s. 215-216. 
242lbid, s. 217, vor oversættelse. 
243 Kolbjørnsrud, 2017, s. 142. 
244 Se evt. afsnit 4.2.2.1 nedenfor.  
245 Williamson, 1973, s. 321 
246 Knudsen, 1997, s. 216 
247 Eksempelvis markedet gennem en administrator. 
248 En boligejer bruger, f.eks., en RBM i relation til ét boliglån. 
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Dette er ikke nødvendigvis tilfældet for den enkelte anvender. På den baggrund kan man dermed antage, at 

det er forbundet med høje transaktionsomkostninger for anvenderne selv at frembringe et der illustrere det 

samme som CIBOR eller CITA, og at det derfor er rationelt at lade denne transaktion foregå eksternt i 

markedet, ved at aktører, som stillerne, udbyder disse RBMs til nem anvendelse.  

3.4.3 Principal-agent teoretiske overvejelser 

LIBOR-skandalen kan i økonomisk terminologi opsummeres som et moral hazard-problem. Stillerne af 

LIBOR havde underrapporteret deres låneomkostninger i deres bidrag til fastsættelsen af LIBOR, for at 

signalere finansiel styrke og for at realisere gevinster eller undgå tab.249 Moral hazard problematikken kan 

defineres som, at en aktør med god information udnytter en aktør med dårlig information gennem en, for 

aktøren med dårlig information, uobserverbar handling.250 Denne problematik er særlig relevant i PA teorien, 

og det er dermed nødvendigt at indrette denne analyse efter de forudsætninger i teorien, som gør denne 

anvendelig. På baggrund af måde hvorpå CIBOR og CITA anvendes og stilles, kan dette ses som et PA-

forhold, hvor agenten (Stillerne) har mere information om hvor meget de yder (undlader at manipulere) end 

principalen (anvenderne) har. Derfor må agentens incitamenter ensrettes med principalens. Dette kan enten 

gøres vha. overvågning, eller ved aflønning på baggrund af det opnåede resultat (præstationsaflønning). I 

tilfældet af RBMs, er det således, at principalen ikke ved, hvorvidt den givne fixering er god eller dårlig (om 

den finansielle virkelighed er afspejlet), hvis anvenderne selv kunne vurdere det, ville de ikke have behov for 

den information som de udleder af RBM'et. Derfor er det ikke muligt at aflønne på baggrund af præstationer, 

hvorfor der i dette PA-forhold må overvåges, og uddeles sanktioner såfremt principalen ikke overholder sin 

del af aftalen.251 Der skal tages et forbehold ift. denne inddeling, idet stillerne af disse renter også selv 

anvender dem når de fortager derivathandler og anvendelsen af informationen som renterne skal reflektere. 

Det er dette mismatch som giver anledning til de moral hazard-problemer som eksisterer ved anvendelsen af 

RBMsne, da agenten i dette tilfælde besidder informationer som den anvender mod principalen for at 

lukrerer på sin egen position som principalen. Kontrakten er i dette tilfælde en kontrakt om at dele det 

samlede overskud ved udnyttelsen af rettigheden,252 baseret på den relative andel “principal-positionen” som 

agenten besidder i kraft af sin egen eksponering i selve RBM'et ─ dette være sig enten i form af 

derivathandler eller fordelen ved at fremstå stærkt finansielt for at undgå, f.eks., bank-runs. Den ideelle 

kontrakt mellem principalen og agenten vil, i relation til maksimeringen af deres begges payoff, være den 

kontrakt som sikrer at ingen part kan stå bedre uden at skade den anden part253 - den mest effektive 

                                                
249Hou & Skeie, 2014, s. 6. 
250 Perloff, 2012, s. 689. 
251Perloff, 2012, s. 690. 
252 En såkaldt Contingent contract. Det er karakteristisk ved disse, at payoff er baseret på omstændighedernes natur, 
dette kan være sig stillerens respektive eksponering mod den pågældende RBM, hvilket ikke nødvendigvis kendes af 
parterne på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Perloff, 2012, s. 691. 
253 Pareto-optimalitet. 
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risikodeling og udnyttelse af rettigheden. Det er problematisk, at en individuel anvender254 af RBMs typisk 

ikke selv er i stand til at finde og anvende information til sin fordel, på baggrund af 

transaktionsomkostningerne ved dette. Stilleren er, i kraft af sin position som agent, i en særdeles favorabel 

forhandlingsposition.  

 

For at en kontrakt kan være effektiv, skal den, for det første, tilbyde agenten et payoff som er større end 

alternativomkostningerne ved ikke at indgå i kontrakten, og for det andet, skal den være 

incitamentskompatibel forstået således, at agenten ved at udføre kontrakten maksimere både sin egen og 

principalens payoff, uden at have incitament til at begå sig i opportunistisk adfærd.255 Særligt dette aspekt 

giver anledning til problemer i relation til fastsættelse af CIBOR/CITA, eftersom agentens payoff i første 

punkt, i høj grad, er afhængig af den opportunistiske adfærd i relation til anvendelsen af rettigheden, altså 

selve BM'et. Kontrakten skal, og bør, derfor være egnet til at modstå den informationsasymmetri der opstår 

som følge af denne. Kontrakten kan i denne forbindelse opfattes, som den metodologi der anvendes i 

fastsættelsen af hhv. CIBOR og CITA. Moral hazard-problematikken kommer til udtryk heri ved, at en stiller 

manipulere de kvoteringer der skal indsendes i det skjulte, således at den information, det , der senere bliver 

frigivet maksimere denne stillers egne interesser på bekostning af de andre anvendere, principaler, af BM'et. 

På den måde manipulere stilleren vilkårene for kontrakten, til sin egen fordel, uden at de andre principaler, 

på trods af deres berettigede forventning til en given, retvisende256 udvikling, nødvendigvis er klar over dette. 

Tilsvarende nødvendiggør muligheden for moral hazard-problematikker om principalen bør monitorere 

agentens adfærd. Dette relaterer sig til de kontrolomkostninger som principalen kan afholde for at undgå, at 

agenten “shirker” på den indsats som denne skal levere og i stedet forfølger sin egeninteresse. Idet dette 

kapitel vedrører de økonomiske incitamenter som stillerne har ifm. kontrakten, behandles monitoreringen af 

agenterne først i kapitel 4, vedr. de governance mekanisme som skal bekæmpe PA problemer og den 

asymmetriske information mellem stillere og anvendere. 

3.5 SCP-paradigmet 

3.5.1 Generelt om paradigmet 

Teorien bag SCP-paradigmet fastsætter, at virksomheders performance afhænger af deres adfærd, conduct, 

på markedet, som afhænger af de strukturelle karakteristika af det marked som de opererer på, structure.257 

Adfærden påvirkes i høj grad af hvilke transaktionsomkostninger, aktørerne bliver nødt til at afholde ifm. 

                                                
254 Her tænkes ikke kun på banker, men også menigmand og offentligheden generelt. 
255Perloff, 2012, s. 692. 
256 Retvisende forstået på den måde, at den afspejler den økonomiske realitet, som BM'et skal illustrere, korrekt.  
257Ferguson & Ferguson, 1994, s. 16.  
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deres adfærd. Samtidig er aktørernes adfærd med til at påvirke strukturen af markedet.258 Koch har defineret 

strukturen som “...de relative permanente strategiske elementer i omstændighederne for et firma som har 

indflydelse på, og bliver påvirket af, firmaets adfærd og præstationer i markedet som det opererer i”.259 

Dermed eksisterer en mulighed for at påvirke markedsstrukturen, på det marked stillerne selv opererer på, 

dette ses bl.a. på stillernes enerådighed i pengemarkedskomitéen som udpeger hvem der må være stillere. 

 

 
Figur 3.3. Ferguson & Ferguson, 1994, s. 18.  

 

Dermed er spørgsmålet, om stillerne ønsker at kompromittere markedsintegriteten ved fastsættelsen af s 

gennem manipulerende adfærd for at tilvejebringe de bedste resultater for dem selv. Den bærende pointe i 

dette paradigme ift. manipulation af RBMs er da, at hvis anvenderne af s opdager, at stillerne manipulere 

med disse, falder tilliden til RBMs og dermed markedslikviditeten af de kontrakter mv., der afhænger af 

disse. sammenhængen kan opstilles således: 

 

Figure 3.4. Egen tilvirkning. 

3.5.2 Markedet i relation til stillere 

Ift. SCP-paradigmet kan markedet defineres ud fra stillerne, der fastsætter RBMsne, hvor det antages, at 

deres præfferencer er homogene. De konkurrerer om at skabe de bedste resultater gennem derivathandler, og 

have det bedste omdømme, og har i kraft af deres position som stille, mulighed for at påvirke informationen i 

markedet. Markedsstrukturen kan dermed fastsættes således, at stillerne udbyder en vare, RBM'et og dennes 

informationsværdi, som dermed står til rådighed for anvenderne, der udgør efterspørgslen og afhænger af, 

hvorvidt anvenderne har til RBMsne (og følgelig stillerne). Der eksisterer et forhold mellem anvendernes 

                                                
258lbid, s. 17.  
259Vor oversættelse. Koch, 1980, s. 90.  



 

 

68 

 

viden om hvorvidt der er manipuleret med RBMsne og deres efterspørgsels-funktion. Stillerne af CIBOR er 

selskaber på et marked præget af oligopolistisk konkurrence. Denne antagelse kommer af, at der er relativt få 

(seks) stillere,260 og såfremt en stillers kvotering ligger blandt de 4 midterste, vil en ændring i den 

pågældende kvotering påvirke den endelige rente med en faktor 0,25 (såfremt stillerens kvotering efter 

ændring fortsat ligger blandt de 4 midterste). Dermed har hver enkelt stiller stor påvirkning på markedet, og 

hver stiller har samme “vægt” i markedet. Samtidig lader de enkelte stillere deres kvoteringer påvirke af, 

hvor CIBOR’en har ligget de foregående dage, og da alle stillerne har væsentlig påvirkning på CIBOR’en, 

tager aktørerne de andre aktørers valg med i overvejelserne når de skal fastsætte kvoteringen.261 Markedet for 

CITA-stillere fungerer principielt på samme måde, udover at der er syv og ikke seks stillere.262 

3.6 Spilteoretisk analyse 

3.6.1 Forudsætninger og commons-problemet 

I det følgende vil rentestillernes incitamenter blive analyseret med udgangspunkt i tragedy of the commons. 

Commons-problematikken passer ind i den overordnede problematik vedr. fastsættelsen af RBMs. Når en 

stiller manipulerer med renten, forventer denne stiller at opnå en gevinst/mindske et tab, som kun tilfalder 

denne stiller, men samtidig kan manipulationen medvirke til en svækket tillid til den manipulerede RBM, 

som alle stillerne lukrere på. Tilliden til BM'et er en kollektiv ressource (et commons) som manipulerende 

stillere udvander værdien af ved manipulation. Dermed mister de øvrige stillere deres troværdighed og 

integritet, og de fordele som de ellers ville opnå ved at være en del af stillerkredsen, ifm. fastsættelsen af 

RBMs, hvilket kan medføre væsentlige omkostninger i form af mindre anvendelse af RBMs, men også øget 

utryghed hos deres kunder generelt kunder, hvilket i sidste ende kan skabe problemer i form af lavere 

engagement fra kunderne hvilket udmønter sig i lavere omsætning. Dermed bliver omkostningerne ved at 

manipulere en eksternalitet fra den manipulerende stiller. Spillene i det følgende afsnit baseres på 

nyttefunktioner, der er afhængige af afholdelsen af transaktionsomkostninger, hvilket bl.a. involverer 

risikoen for at blive opdaget i at manipulere. Det følgende afsnit behandler incitamenterne for at manipulere 

ud fra kriteriet om pareto-optimalitet, som indebærer, at ingen spiller kan stilles bedre, uden at en anden 

spiller samtidig stilles værre.263 Det skal bemærkes at spillerne vil gå efter at maksimere deres egen nytte, og 

at det endelige resultat af spillet ikke nødvendigvis er pareto-optimalt. Som i alt økonomi vil modellen 

simplificere virkeligheden. Følgende antagelser vil blive lagt til grund for modellen: 

  

                                                
260FinansDanmarks regler for fastsættelse af CIBOR. 
261 Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012, s. 9. 
262NASDAQ om CITA.  
263 Eide & Stavang, 2008, s. 109.  
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1. Hvis en stiller handler CIBOR derivater vil denne på kort sigt kunne opnå en højere profit/lavere tab, 

ved at manipulere CIBOR. 

2. Jo flere stillere der manipulerer, jo større risiko er der for at manipulationen blive opdaget. 

3. Hvis der opdages manipulation påvirkes alle stillere negativt (uanset om de handler derivater og/eller 

manipulerer med BM'et). 

4. Pengemarkedskomiteén arbejder i 2 “beredskab”, lavt beredskab hvis der ikke har været/opdaget 

manipulation samt højt beredskab hvis manipulation er opdaget. 

5. Alle stillere er bekendt med ovenstående ”regler” samt denne. 

 

Ad 1. Denne antagelse er baseret på, at hvis stilleren har mange positioner hvor de modtager en fast rente, og 

betaler en variabel (CIBOR) rente, vil den have en fordel af at CIBOR’en er lav for den pågældende løbetid 

og vice versa. 

 

Ad 2. Denne antagelse er baseret på, at det vurderes, at når flere stillere manipulerer, vil nogle forsøge at 

påvirke renten opad, mens andre vil forsøge at påvirke renten nedad, og det samlede billede bliver endnu 

mere spredt, hvilket kan være et signal til markedet om, at der er urent spil.  

Såfremt at flere af stillerne samarbejder om at manipulere renten en bestemt retning, kan det dog også have 

den modsatte effekt, i og med at de manipulerende kvoteringer nu ikke er tydelige yderpunkter, hvis alle 

(eller de fleste) af kvoteringerne er unaturligt høje, vil det være de naturligt lave kvoteringer, som vil se 

forkerte ud, fastsættelsen af renten kommer dermed til at minde om the keynesian beauty contest.264 Dette vil 

så ændre spændet til sikrede renter, som så er et andet signal markedet kan opdage265. En anden øget risiko 

ved at flere stillere manipulerer, kommer af, at når flere har kendskab til manipulationen, øges risikoen for 

whistleblowers og dermed at manipulationen opdages også. 

 

Ad 3. Alle stillerne er interesserede i at der er tillid til BM'et, da dette sænker transaktionsomkostningerne på 

deres ydelser og dermed hæver rentabiliteten, hvis anvenderne mister tilliden vil de ikke betale så høj en 

præmie på et CIBOR baseret lån, som ved en højere tillid. Generelt kan det siges, at ingen i markedet kan 

drage fordel af at anvende RBMs hvis ikke der er tillid til disse renters informationsværdi. 

                                                
264Keynes, 1936, s. 100. 

265Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012, s. 13 
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Ad 4. Det synes rimeligt, at pengemarkedskomiteén266 iværksætter mere omfattende undersøgelser af 

samtlige stilleres kvoteringer, hvis der er blevet opdaget manipulation ved en eller flere af stillernes 

kvoteringer. 

 

Ad 5. Dette følger af neoklassicismens fuldkomne rationalitets begreb. 

 

Med disse antagelser kan beslutningen om at manipulere ses som et spil svarende til unscrupulous diner’s 

dilemma267 dvs. stillerne vil samlet set få mest ud af, at ingen manipulerer, men såfremt ingen manipulerer, 

vil de hver især kunne få en fordel ud af at manipulere. Hvis én manipulerer og de andre ikke gør, vil dem 

der ikke manipulerer også få mere ud af at begynde at manipulere end at fortsætte med ikke at manipulere. 

På denne måde minder unscrupulous diner’s dilemma meget om prisoner’s dilemma med den væsentlige 

forskel, at der i prisoner’s dilemma kun er 2 spillere, mens der er minimum 3 i unscrupulous diner’s 

dilemma og i denne udgave er der 6 (da der er 6 stillere). 

3.6.2 Stillernes adfærd CIBOR 

I denne simplificerede udgave af markedet, antages det, at de enkelte stillere alle har det samme afkast af 

hhv. et marked anvenderne har tillid til, at manipulere og et marked anvenderne ikke har tillid til. 

Derudover mister de hver især det samme, hvis det opdages at de manipulerer. 

Det antages desuden, at alle spillerne kender deres egen afkast matrix og ved, at de andres er identisk. 

Ydermere foretager alle spillerne deres valg samtidig, og ved derfor ikke hvad de andre vælger. Spillet er 

dermed et med fuldstændig, men imperfekt information. Spillet har ydermere følgende antagelser: 

 

1. Fordelen ved at have en velfungerende CIBOR-rente, som anvenderne har tillid til, sættes til 10. 

2. Såfremt anvenderne ikke har tillid til CIBOR vurderes det, at denne værdi falder til 0 

3. De(n) stiller(e) der manipulerer opnår en fordel på 2 som følge af manipulationen. 

4. de(n) stiller(e) der bliver opdaget i at manipulere mister 5, udover de 10 de(n) mister grundet, at 

tilliden til CIBOR falder. 

5. Sandsynligheden for at en stiller blive opdaget i at manipulere er 10 % når Pengemarkedskomiteén 

er i “beredskab 1” og 15 % når Pengemarkedskomiteén er i “beredskab 2”. 

6. Hvis ikke der er nogen, der manipulerer, har anvenderne tillid til CIBOR-renten. 

 

                                                
266 I denne forbindelse er pengemarkedskomitéen en del af markedet, i og med, at den er nedsat af FinansDanmark, som 
er brancheforening for bankerne, der opererer på markedet. Og bankerne som udgør markedet er kommet frem til, at det 
er en fordel der holdes opsyn med RBMs, da der ellers ikke er tillid til dem. 
267Gneezy, Haruvy, Ernan; 2004, s. 265. 
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Ad 1. Dette bygger på antagelsen om, at bankerne generelt og stillerne i særdelshed opnår en fordel ved, at 

der er et pålideligt og lettilgængeligt RBM. Hvis ikke dette var tilfældet, vil økonomisk teori tilsige, at der 

ikke blev brugt ressourcer på at opretholde og udvikle dette 268. Der henvises til afsnit 3.4.2 om 

transaktionsomkostninger ovenfor for yderligere uddybning af hvilke økonomiske fordele der kommer af at 

stille et sådant til rådighed. 

 

Ad 2. Som det også fremgår af afsnit 3.4.2, kommer de økonomiske fordele, bankerne har ved et 

velfungerende benchmarksystem fra, at anvenderne har færre transaktionsomkostninger ifm. optagelse af lån, 

når anvenderne har færre omkostninger hertil, er de villige til at betale mere for produktet. Mister anvenderne 

tilliden til systemet, vil de derimod sikre sig de får en ordentlig rente ved at undersøge markedet, herved 

stiger søgesomkosningerne, hvorved bankernes profit falder. Da anvenderne skal afholde flere 

søgeomkostninger ifm. optagelse af lån, forskydes deres efterspørgselskurve i nedadgående retning. Dette 

medfører, at der optages færre lån, til en lavere pris. 

 

Ad 3. Deres incitament til at manipulere er at opnå en gevinst. Det vurderes dog, at den primære bevæggrund 

for at oprette og vedligeholde BM'et (mindske transaktionsomkostninger) giver de enkelte stillere markant 

mere nytte, hvorfor manipulationen kun vurderes at give ⅕ af den nytte mindskningen af 

transaktionsomkostningerne giver. 

 

Ad 4. Til trods for den omfattende regulering bygger finansielle institutioner er i høj grad på tillid. 

Størstedelen af befolkningen kan ikke gennemskue, hvordan systemet fungerer, men har en vis tiltro til, at 

deres bank forsøger at hjælpe dem på bedste vis. Som følge af specialisering, komparative fordele samt 

stordriftsfordele vil det samtidig mindske transaktionsomkostninger og øge samfundets samlede nytte, 

såfremt bankkunder har tillid til, at deres bankrådgiver arbejder i deres interesse. Hvis en bank opdages i 

manipulation af RBMs, statueres et tillidsbrud, som må forventes at påvirke andre dele af forretningen. På 

denne baggrund vurderes det, at et sådant tillidsbrud, vil have markant større negativ effekt, end den positive 

effekt der er opnået ved manipulationen. 

 

Ad 5. Finanstilsynet og Danmarks statistik har begge haft mistanke om, at der har været urent spil ifm. 

CIBOR-fixeringerne269. Der skal i denne afhandling ikke tages stilling til hvorvidt CIBOR-renten i den 

pågældende periode har afspejlet det reelle omkostningsniveau for lån på interbankmarkedet eller hvorvidt 

bankerne bevidst har indrapporteret kunstigt høje kvoteringer. Det må på baggrund af udtalelserne fra de 

                                                
268Det kan selvfølgelig argumenteres, at stillerne og FinansDanmark udelukkende laver BM'et for at der kan handles 

derivater med det, dette synes dog en noget søgt opfattelse, hvoraf dette ikke behandles yderligere. 

269Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012, s. 14. 
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omtalte institutioner kunne konkluderes, at der skal en “rygende pistol” i form af enten en whistleblower 

eller udskrifter fra digital kommunikation til, for at manipulation er tilstrækkeligt bevist. At markedet ikke 

opfører sig som man kunne forvente er ikke nok til at statuere manipulation. På denne baggrund findes 

risikoen for at blive opdaget i manipulation, at være lav hvorfor den sættes til 10 % såfremt ingen andre er 

blevet opdaget. Såfremt der først er opdaget manipulation, øges pengemarkedskomiteéns undersøgelser af 

stillerne hvor risikoen øges med 50 %, 5 procentpoint, til 15 %. 

 

Ad 6. Denne antagelse udspringer af de samme forhold som punkt 4, nemlig at finansielle institutioners 

eksistensgrundlag i høj grad er baseret på tillid. Her forventes det, at anvenderne som udgangspunkt har tillid 

til at BM'et stilles på forsvarlig vis. Det kan indvendes, at der er opstået mistillid til CIBOR-renten til trods 

for, at det ikke er bevist, at der har foregået manipulation, men det vurderes, at denne antagelse er 

tilstrækkelig tæt på virkeligheden og at de afvigelser der er, ikke har nævneværdig indflydelse på resultatet af 

modellen. Eftersom stillernes forventede nytte ved manipulation er påvirket af risikoen for at blive opdaget, 

er dette en forhandlingsomkostning som har indflydelse på incitamentet bag denne adfærd. Stillerne er jo 

agenter ift. anvenderne, og ønsker ikke at blive opdaget i denne opportunistiske adfærd. Eftersom 

manipulation af CIBOR kan foregå på mange måder, f.eks. som under Hayes-sagen, inddrages de 

selvstændige transaktionsomkostninger ikke i detaljeret grad nedenfor. Det væsentlige ift. denne analyse er, 

om risikoen for at blive opdaget afholder stillerne fra at manipulere. 

 

Givet antagelse 5, har hver enkelt manipulerende stiller en risiko på 10 % for at blive opdaget i at 

manipulere. Dette medfører, at hvis der er en stiller der manipulerer er der 90 %270 sandsynlighed for at det 

ikke bliver opdaget, og der dermed er tillid til BM'et. Hvis der i stedet er 2 stillere der manipulerer, vil 

sandsynligheden for at en af de 2 opdages 81 %271 også fremdeles. Matematisk kan det generelt siges at 

sandsynligheden for at anvenderne har tillid til CIBOR-renten (CB) er: 

 

CB=0,9n      (1) 

 

hvor n er antallet af andre, der manipulerer. 

Samtidig kan den individuelle stillers direkte nytte (y) ved at manipulere opskrives ved: 

 

y=2-(5*(0,1+(1-0,9n)*0,5))   (2) 

 

                                                
270 100 %-10 %= 90 % 
271 90 %*90 %= 81 % 
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Det første led i sætningen (2) er den nytte stilleren opnår ved at manipulere givet antagelse 3. Derefter 

trækkes der 5 fra (den sanktion der bliver pålagt stilleren, såfremt denne opdages givet antagelse 4). Da det 

ikke er sikkert stilleren opdages ganges de 5, med en faktor mindre end 1. Der vil minimum være 10 % risiko 

for at blive opdaget, dertil kommer, at risikoen for at blive opdaget stiger til med 50 %, såfremt andre stillere 

bliver opdaget (antagelse 5). Dette opskrives med hvor stor risikoen er, for at andre opdages (1-0,9n) og 

multipliceres med 0,5, grundet risikoen stiger med 50 %. 

Bemærk at ligning 2 ikke tager højde for at der sker et fald i den forventede nytte af at have en RBM der er 

tillid til. 

 

Samlet set vil hver stiller stå overfor 2 forskellige nyttefunktioner: 

 

y=10*0,9n      (3) 

Såfremt de ikke manipulerer 

Ligning 3 viser først, at der opnås en fordel på 10, hvis der er tillid til CIBOR (antagelse 1). Denne 

multipliceres så med risikoen for, at en af de andre stillere bliver opdaget i at manipulere, hvorefter at 

fordelen forsvinder (antagelse 2) 

og  

y=10*0,9n+1+2-(5*(0,1+(1-0,9n)*0,5))  (4) 

Såfremt de manipulerer. 

Ligning 4 sammenholder afkastet fra ligning 2 og 3, dog er første led ændret fra 0,9n til 0,9n+1 givet at n 

indeholder andre stillere der manipulerer, og ikke den stiller der står overfor valget, når denne manipulerer 

stiger risikoen for at manipulation opdages. 

 

Den enkelte stiller står derfor overfor en afkast matrix der ser således ud: 

 

Antallet af 
andre stillere 
der 
manipulerer 

0 1 2 3 4 5 

Manipulere 
ikke 

10 9 8,1 7,29 6,561 5,9049 

Manipulere 10,5 9,35 8,315 7,3835 6,54515 5,970635 

Tabel 3.1 CIBOR1-spil 
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Tabel 3.1 indeholder de afkast en stiller kan forvente, givet sit eget og de 5 andre stilleres valg. Hvis ingen 

manipulerer er det forventede afkast 10, hvilket ses ved, at den stiller der skal tage valget ikke manipulerer, 

og der er 0 andre der manipulerer. Hvis der kun er en der manipulerer, får denne 10,5 (0, Manipulere), mens 

de ikke manipulerende får afkastet 9 (1, Manipulere) også fremdeles. 

 

Det ses, at hvis ingen manipulerer, har alle et incitament til at manipulere, da dette øger deres personlige 

nytte med 0,5. Det ses også, at allerede fra at der er 2, som manipulerer samtidig, falder deres forventede 

afkast til under hvad der kunne opnås, såfremt ingen manipulerede. Dykkes der længere ned i tabellen, ses 

det, at der eksisterer 16272 nashligevægte273 

 

De første 15274 nashligevægte er den type, hvor der er 4 der manipulerer og 2, der ikke gør. De har hvert et 

afkast på hhv. 7,383 for dem, som manipulerer, og 6,561 for dem, som ikke gør. Såfremt en af dem, der 

manipulerer undlader at manipulere, givet de andres valg, får han et afkast på 7,29, dette kan ikke betale sig 

(for ham, den samlede nytte for alle stillere stiger). Såfremt en af dem, som ikke manipulerer, skifter og 

begynder at manipulere, givet de andre stilleres valg, falder denne stillers afkast (og alle andre 

manipulerende spilleres afkast) til 6,545. 

 

Den sidste Nashligevægt er som nævnt, når alle manipulerer. Der opnår samtlige stillere et afkast på 

5,970635. Såfremt en stiller skulle vælge at stoppe med at manipulere, givet at de andre fortsætter med at 

manipulere, falder denne stillers afkast til 5,904, mens de andre stilleres afkast stiger til 6,545. 

 

Da der findes en tilstand, hvor alle får 10, kan en tilstand hvor der ikke er nogen der får 10 eller mere, ikke 

være paretooptimal. Derved er der kun 7 paretooptimale tilstande: 

 

(MI, MI, MI, MI, MI, MI) 

 

(M, MI, MI, MI, MI, MI) 

(MI, M, MI, MI, MI, MI) 

(MI, MI, M, MI, MI, MI) 

(MI, MI, MI, M, MI, MI) 

(MI, MI, MI, MI, M, MI) 

(MI, MI, MI, MI, MI, M) 

 

                                                
272 6*5*4*3/(2*3*4)+1=15+1=16 
273 Se Bilag 1 
274 6*5*4*3/(2*3*4)=15 
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Den første er hvor ingen manipulerer, og alle derved opnår afkastet 10. De næste er hvor der er én, som 

manipulerer og opnår afkastet 10,5, mens de resterende 5, som ikke manipulerer opnår afkastet 9. 

 

De opstillede situationer er hvor 5 manipulerer, og en enkelt ikke gør. Der vil dem, der manipulerer opnå et 

afkast på 6,545, mens den, der ikke manipulerer, opnår et afkast på 5,904. Såfremt en af de manipulerende 

stopper med at manipulere, vil dennes afkast stige til 6,561, mens dem der fortsat manipulerer vil stige til et 

afkast på 7,384. 

 

Bemærk at det er et simultant spil, så ingen spillere ved, hvad de andre spillere vælger når de foretager deres 

valg. Dette er et koordinationsspil, hvor spillerne ikke ønsker at ende med 5, der manipulerer og 1 der ikke 

gør, så taber alle. 

 

Med undtagelse af dette specifikke udfald, er det en dominerende strategi at manipulere, og selv i tilfældet 

med 5 manipulerende og én, der ikke manipulerer, vil nytten for den, der går fra manipulation til ikke 

manipulation, stige fra 6,54515 til 6,561 samtidig med, at dem der fortsætter med at manipulerer går fra 

6,54515 til 7,3835. Undersøgelser fra et fiskerisamfund275 viser, at i en konkurrencepræget setting hvor 

relativ performance276 er vigtig, har tragedy of the commons en endnu større effekt, end hvis aktørerne kun 

har deres absolutte nytte for øje. Det er veldokumenteret, at der i den finasielle verden er en udpræget grad af 

konkurrence, hvor relativ performance betyder enormt meget.277 

 

Med disse betragtninger, vurderes det, at det de facto er en dominerende strategi at manipulere, til trods for 

tilfældet med 5 manipulerende og én, som ikke manipulerer. Dermed kan spillet karakteriseres som et 

Unscrupulous Diner’s Dilemma, som tidligere beskrevet; alle handler asocialt, fordi det er til den enkeltes 

fordel, men når alle gør det, skader det samtidig alle i sådan en grad, at de ville opnå bedre resultater hvis 

ingen handlede asocialt (i dette tilfælde manipulerede). 

 

Som nævnt er der tale om en simplificeret model, bl.a er de eneste eksternaliteter, ved at nogle stillere 

manipulerer med BM'et, som modellen tager højde for, anvendernes faldende tillid til BM'et samt at risikoen 

for at blive opdaget stiger. Det må formodes, at manipulation af BM'et medfører, at det alt andet lige bliver 

sværere at forudsige, hvor renten ender. Givet at de andre stillere også er aktive i markedet for CIBOR 

baserede derivater, må det formodes, at de opnår et lavere overskud/højere tab, end hvis der ikke havde været 

manipuleret med renten. Dette tager modellen ikke højde for. 
                                                
275 Se Long & McWhinnie, 2012. 
276 Relativ performance forstås her som ens performance ift. andre “spillere”, ændres ens afkast med -1 mens de andres 
ændres med -2 vil man relativt stå bedre, selvom ens afkast egentlig er lavere. Omvendt er absolut performance hvor 
man kun ser på om ens eget afkast stiger eller falder. 
277Stenfors, 2017, s. 200. 
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3.6.3 Stillernes adfærd CITA 

For at sammenligne CIBOR med CITA, vil der blive opsat et spil med de samme forudsætninger som det 

foregående spil i afsnit 3.6.2, dog vil nogle paramtere i spillet blive ændret, for at imødekomme de iboende 

forskelle der mellem CIBOR og CITA, således at spillet repræsenterer CITA. Der vil blive ændret på 

følgende forudsætninger: 

 

1. Da CITA har 7 stillere, mod CIBOR’s 6, vil antallet af spillere stige med 1. 

2. Som nævnt i afsnit 3.3.3, er det dyrere at manipulere med CITA, da det er nødvendigt at indgå i 

tabsgivende positioner, hvorfor afkastet ved at gøre dette, vurderes at være 1,5 i stedet for 2. Dermed 

er det ikke kun risikoen for at blive opdaget som udgør transaktionsomkostninger, men også det tab 

man skal være villig til at lide på de tabsgivende positioner. 

3. Da CITA er baseret på faktisk indgåede handler, vurderes det, at der er mindre risiko for at blive 

opdaget i manipulation, såfremt der er indberettet korrekt ift. stillerens egne handler, skal der nok 

noget til, før der påstås manipulation af BM'et. Derfor sættes risikoen for at blive opdaget til 7,5 %. 

Dog vurderes det, at hvis først én er blevet opdaget i at manipulere, går pengemarkedskomiteén i 

“højt beredskab” og risikoen for at blive opdaget, er her den samme som “højt beredskab” i CIBOR-

spillet, 15 %. 

 

Med disse ændringer i spillet, kan sandsynligheden for at anvenderne har tillid til CITA-renten (CT) 

matematisk opstilles således 

Som med ligning (1), kan sandsynligheden for at der er tillid til CITA beregnes, ved at multiplicere 

sandsynligheden for at de enkelte stillere ikke opdages, da sandsynligheden for at en manipulerende stiller 

opdages er faldet fra 10 % til 7,5 %, ændres værdien i ligningen også fra 0,9 til 0,925278: 

 

CT=0,925n 
    (5) 

 

Hvilket medfører at stillerne står overfor følgende afkastligninger: 

 

y=10*0,925n      (6) 

Såfremt de ikke manipulerer 

og  

y=10*0,925n+1+1,5-(5*(0,075+(1-0,925n))) (7) 

Såfremt de manipulerer. 

                                                
278 100 %-7,5 %= 92,5 % 
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På baggrund af ligningerne kan afkast-matrixen for den enkelte stiller beregnes til at se således ud: 

 

Antallet af 
andre stillere 
der 
manipulerer 

0 1 2 3 4 5 6 

Manipulere 
ikke 

10 9,25 8,556 7,914 7,320 6,772 6,264 

Manipulere 10,375 9,306 8,317 7,403 6,557 5,775 5,051 

Tabel 3.2 CITA1-spillet 

 

Dette billede er noget mere nuanceret end det var i CIBOR-spillet. Hvis der ikke er nogen der manipulerer, 

eller hvis der er én der manipulerer, kan det betale sig at manipulere, men så snart der allerede er 2 andre der 

manipulerer, kan det ikke betale sig at begynde. Dermed er der 21279 ligevægte i spillet.280 

 

Her gælder det, at alle nashligevægtene er hvor der er 2 stillere der manipulerer. Det kan ikke betale sig for 

en af de 2 manipulerende spillere, at ændre deres strategi (at manipulere) og det kan ikke betale sig for nogen 

af de 5 ikke manipulerende at ændre deres strategi (ikke manipulere), givet at de andre ikke ændrer deres 

strategi. 

 

Da spillet er et med imperfekt information, vides det ikke, hvorvidt de andre spillere vil manipulere (og hvor 

mange af dem), og derfor om det kan betale sig selv at gøre det. På denne baggrund, må en blandet strategi281 

give det bedst mulige afkast. Som gennemgået ovenfor, ligger der Nashligevægte hvor der er 2 

manipulerende og 5 ikke manipulerende. På den baggrund, og grundet at alle spillerne er ens, må den idéele 

blandede strategi ligge ved at der manipuleres 2/7 = 28,57 % af gangene. 

3.6.4 Stillerne vs. anvenderne CIBOR 

De foregående spil er blevet stillet op for at undersøge, hvorvidt stillerne har incitament til at manipulere 

under bestemte forhold eller ej. I det følgende vil der blive opstillet et spil, der ser på, hvor meget nytte 

stillerne og anvenderne af CIBOR hver især opnår alt efter hvilke valg der bliver taget. 

                                                
279 (7*6)/(1*2)=21 
280 Se bilag 2 
281Tirole, 1989, s. 437-438. 
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Der vil blive taget udgangspunkt i de samme antagelser som i det tidligere spil, dog har det tidligere spil kun 

taget højde for stillernes valg, incitamenter osv. Derudover vil der være følgende forudsætninger for 

anvenderne: 

 

1. BM'et anvendes kun direkte, såfremt der ikke er opdaget manipulation med det. 

2. Såfremt BM'et anvendes, opnås en nytte på 2 for hver stiller der ikke manipulerer. 

3. Hvis BM'et ikke anvendes (fordi der er opdaget manipulation), opnås der 1 nytte, for hver stiller, der 

ikke har manipuleret (hvis alle stillere manipulerer, opnås ingen nytte) 

4. Det er et sekventielt spil, hvor stillerne først stiller renten, og jo flere der manipulerer, jo større risiko 

er der for at det opdages. 

5. Da anvenderne kun vælger at anvende såfremt der ikke er opdaget manipulation er dette også 

medregnet. 

6. Da anvenderne kun vælger ikke at anvende, såfremt manipulation er opdaget, er dette indregnet i 

afkastene. 

 

Ad 1. Hvis der opdages manipulation med BM'et mister anvenderne tilliden til det, og ønsker derfor ikke at 

basere deres lån på dette. Dette skal ses i relation til SCP-paradigmet, hvor af stillerne maksimere deres 

resultater ved at gå imod principalernes interesser gennem den manipulerende, opportunistiske adfærd, 

hvoraf anvender efterfølgende træder ud af samarbejdet om at anvende disse RBMs. Dette eroderer 

markedsstrukturen og ødelægger efterspørgslen på denne information fra stillerne, hvoraf ingen høster 

fordelene ved anvendelse af RBMs. 

 

Ad 2. Hvilken værdi der sættes på hvad anvenderne får, er mindre relevant, det interessante i spillet er at det 

påvirker markedet negativt når der manipuleres. 

 

Ad 3. Det vurderes, at selvom anvenderne ikke har fuldstændig tillid til BM'et grundet opdaget manipulation, 

kan de stadig benytte det, til at opnå noget information om hvordan rentemarkedet er. Jo flere der 

manipulerer, jo mindre information kan der udledes af BM'et. 

 

Ad 4. BM'et beregnes som nævnt hver dag, hvorfor stillerne både vælger om de vil manipulere før og efter, 

at et lån eller anden aftale bundet op på CIBOR indgås. Men på tidspunktet for aftalens indgåelse, vil 

anvenderne have information om hvorledes stillerne har handlet. Der med er tidspunktet for selve aftalens 

indgåelse relevant, ift. om anvenderne ønsker at benytte sig af BM'et. 
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Ad 5. Alle afkast i rækken “Anvend” er beregnet med forudsætningen at ingen er blevet taget i at 

manipulere. Derved opnår alle stillere gevinsten ved at der er tillid til, og dem der har manipuleret opnår en 

gevinst på 2, uden at der er et tab grundet risikoen for at blive opdaget (da de ikke er det). 

 

Ad 6. Alle afkast i rækken “Anvend ikke” tager udgangspunkt i, at der er mindst 1 der er blevet opdaget, 

hvorfor gevinsten ved et der er tillid til er forsvundet. Derudover er der en af de manipulerende stillere der 

får -5 da denne er blevet opdaget, derudover er der 15 %282 risiko for at hver af de andre manipulerende 

stiller også får -5. Alle manipulerende stillere får dog fortsat +2 for at manipulere i første omgang. 

 

Med ovenstående forudsætninger kan en spilmatrix stilles op. Bemærk, at stillernes afkast er de aggregerede 

afkast fra alle stillere i spil 1, givet at der hhv er tillid, ikke tillid til BM'et: 

 

Antal 
manipulerende 
stillere 

0 1 2 3 4 5 6 

Anvend (60;12) (62;10) (64;8) (66;6) (68;4) (70;2) (72;0) 

Anvend ikke Ikke 
muligt 

(-3;5) (-1,75;4) (-0,5;3) (0,75;2) (2;1) (3,75;0) 

Tabel 3.3 CIBOR2-spillet 

 

I afsnit 3.6.2 i CIBOR1-spillet, viste ligning 1, hvordan sandsynligheden for at anvenderne anvendte BM'et 

var. Såfremt denne sandsynlighed multipliceres med afkastet i de forskellige situationer, kan det forventede 

afkast beregnes. 

 

 

Manipulerende 
stillere 

0 1 2 3 4 5 6 

Sandsynlighed for 
tillid 

1 0,9 0,81 0,729 0,657 0,590 0,531 

forventet afkast (60;12) (55,5;9,5) (51,508;7,
24) 

(47,979;5,
187) 

(44,873;3,
312) 

(42,153;1,
590) 

(40,020;0) 

Tabel 3.4 

 

                                                
282 I CIBOR1-spillet blev det antaget, at såfremt en stiller blev taget i at manipulere, steg risikoen for at de andre 
manipulerende stillere blev opdaget til 15 %. 
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Her ses det igen, at det samlede forventede afkast, vil være højest for stillerne som helhed samt for 

anvenderne, såfremt der ikke manipuleres. Det blev vist i det tidligere spil i afsnit 3.6.2, at det var en 

dominerende strategi for stillerne at manipulere, hvorfor det vil være resultatet, at alle manipulerer CIBOR. 

3.6.5 Stillerne vs. anvenderne CITA 

I dette spil vil incitamenterne for CITA stilere og anvendere blive undersøgt. Der vil blive taget 

udgangspunkt i det tidligere CITA-spil fra afsnit 3.6.4, med de modifikationer, der blev indført på CIBOR-

spillet mellem stilere og anvendere. 

 

Antal 
manipulerende 
stillere 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Anvend (70;14) (72;12) (74;10) (76;8) (78;6) (80;4) (82;2) (84;0) 

Anvend ikke Ikke 
muligt 

(-3;5) (-1,75;4) (-0,5;3) (0,75;2) (2;1) (3,75;0) (4,5;5) 

Tabel 3.5 

Da sandsynligheden for, at der opdages manipulation med BM'et er givet ved ligning 5, kan der også her 

beregnes forventede afkast, givet antallet af stillere. I CIBOR1-spillet var det en dominerende strategi at 

manipulere. Derfor var det på forhånd givet, at alle spillere ville manipulere hvorfor det forventede afkast i 

CIBOR2-spillet blev (40,020;0). 

Anderledes forholder det sig med CITA. I CITA1-spillet, blev det vist, at løsningen på spillet, var en mixed 

strategy, hvor spillerne manipulerede 2/7 af tiden. Dette kan bruges til at finde sandsynligheden for at der er 

hhv. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 manipulerende stillere. disse sandsynligheder kan så ganges med det forventede 

afkast givet antallet af manipulerende stillere for at få det samlede forventede afkast fra CITA. 

 

Manipulerend
e stillere 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Sandsynlighed 
for antal 
manipulatorer 

0,0949 0,266 0,319 0,212 0,085 0,02 0,00272 0,000155 

Sandsynlighed 
for tillid 

1 0,925 0,856 0,791 0,732 0,677 0,626 0,579 

forventet 
afkast 

(70;14) (66,375;
11,4) 

(63,064;9
,05) 

(60,046;6,
916) 

(57,304;4,
968) 

(54,820;3,1
80) 

(52,765;1,5
31) 

(50,2481;0
) 

Tabel 3.6 
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Multipliceres sandsynligheden for antallet af manipulerende stillere med det forventede afkast for det 

pågældende antal manipulerende stillere, og summes alle produkterne fås, at det forventede afkast fra CITA 

er (63,272; 9,202) 

 

Det bemærkes, at stillernes forventede afkast er højere, end det højest mulige afkast i CIBOR2-spillet. Dette 

kommer af, at der er en CITA-stiller mere end CIBOR-stillere, hvilket medfører at den aggregerede gevinst 

for CITA stillerne ved et marked, som der er tillid til, er højere end den tilsvarende for CIBOR. Selv hvis 

dette ikke havde været tilfældet, synes det tydeligt, at det forventede afkast, for både stillere og anvendere, er 

højere ved CITA. Dette skyldes, at incitamentet til at manipulere er mindre, men det har også den betydning, 

at sandsynligheden for at manipulationen opdages er en anelse lavere. 

3.7 Tacit collusion 

I de tidligere spil i afsnit 3.6 har udgangspunktet været, at der har fundet manipulation sted med henblik på at 

opnå en gevinst på derivater, og afhængigt af hvilke positioner de enkelte stillere har haft, kan de både have 

været interesseret i en høj såvel som en lav fixering. 

 

Stillerne kan dog have positioner bundet op på RBMs, der ikke er derivater. Dette kan bl.a. være 

obligationer, som der var udstedt for 410 mia. kr. af, da Finansrådet kom med sin redegørelse om CIBOR283. 

Hertil kommer, at det vurderes, at de samlede finansielle kontrakter bundet op på CIBOR i samme periode 

har været 10-15 gange større, hvorfor det kan argumenteres, at obligationerne udgjorde en forholdsvis lille 

del af stillernes samlede eksponering mod CIBOR.284 Da der er høje krav til sikkerheden af de investeringer 

bankerne foretager, og realkreditobligationer generelt betragtes som havende en meget lav risiko, har mange 

banker store positioner af realkreditobligationer herunder obligationer bundet op på CIBOR. Der henvises til 

Bilag 3, der viser, at danske pengeinstitutter i perioden 2009-2018 har haft en beholdning af 

realkreditobligationer denomineret i danske kroner med en nominel værdi på mellem 450-600 mia. kr. Det 

har ikke været muligt, at finde oplysninger om, hvor stor en del af denne beholdning, der var bundet op på 

CIBOR. 

 

På denne baggrund kan det være relevant, at undersøge stillernes incitament til at holde en konstant “høj” 

fixering, såfremt det generelle billeder er, at de fleste stillere, som udgangspunkt har en eksponering overfor 

CIBOR, der medfører en nettobetaling til stilleren. 

                                                
283 Finansrådet, 2012, s. 7 
284 Ibid. 
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Dette er blevet undersøgt af Finanstilsynet i “Rapport om fastsættelsen af CIBOR-renten i 2009-2012“ af 5. 

november, 2014, ved bl.a. at gennemgå korrespondance fra stillerbankerne. Der blev ikke fundet bevis på 

aftaler mellem stillerbankerne, men den gennemgåede korrespondance viste, at nogle indberettere var klar 

over deres arbejdsgivers interesse i en høj kvotering,285 og at denne interesse også blev nævnt bankerne 

imellem.286 

 

Dette kan forklares gennem teorien om Tacit Collusion, der omhandler indforstået eller implicit samarbejde. 

Denne teori bruges normalt når et marked præget af oligopol betragtes, og udbyderne på markedet skal 

fastsætte deres pris. Udbyderne af det pågældende gode vil samlet set opnå det største udbytte, såfremt de 

begge sætter prisen til, hvad de havde sat den til, såfremt de var alene på markedet (monopol). Benytter de 

begge denne prisstrategi, vil de hver især opnå en profit svarende til halvdelen af den profit, de ville opnå, 

såfremt markedet var præget af monopol.287 

 

Hvis den ene derimod sætter prisen en my lavere end monopolprisen, samtidig med at den anden sætter 

prisen som monopolprisen, vil den første opsuge hele markedet og opnå en profit meget tæt på den profit, der 

kunne være realiseret som monopolist.288 Dette medfører, at begge udbydere i alle fremtidige 

prisfastsættelser ender på bertrand-prisen (de marginale omkostninger).289 

 

Der ofres en langsigtet profit for kortsigtet profit. Ovenstående gennemgang er forklaret i relation til 2 

udbydere af et bestemt gode, men holder også ved flere udbydere, så længe hver enkelt udbyder har en 

markant indflydelse på markedsprisen (oligopol). 

 

Som tidligere nævnt er markedet for at stille RBMsne CIBOR og CITA præget af oligopol. RBMs koster i 

sagens natur ikke noget for anvenderne, hvorfor det kan virke kontraintuitivt at benytte en teori om 

prisfastsættelsesmekanismer på dette marked. Men som forklaret tidligere i dette afsnit, kan stillerne have en 

fælles interesse i at renten ligger på et højt niveau. Og da renten reelt set er prisen på at låne penge, bliver 

teorien alligevel relevant. 

 

I et sådant scenarie kunne det ses således, at alle stillerne reelt var interesserede i at holde renten på et højt 

niveau på langt sigt. Men der kan vindes en form goodwill fra samfundet, såfremt der stilles en retvisende 

CIBOR-rente, samtidig med at man gør opmærksom på, at de andre spillere manipulerer. På denne måde 

                                                
285 Finanstilsynet, 2014, s. 5 
286lbid, s. 15 
287 Tirole, 1989, s. 239 
288 Ibid, s. 240-241 
289 Ibid. 
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opnås der en kortsigtet gevinst på bekostning af de andre stillere, mens der langsigtet mistes profit, i og med 

kvoteringen kommer ned i et mere naturligt leje.  
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3.8 Økonomisk konklusion 

I afhandlingen er RBMsne CIBOR og CITA blevet sammenlignet. Tabel 3.7 viser de vigtigste forskelle på 

dem. 

CIBOR CITA 

Et skøn hvor indberetteren kan (skal) tage 

mange forskellige variable med når kvoteringen 

stilles. 

Stilles på baggrund af reelle transaktioner, den 

enkelte stiller har indgået i. 

Har indregnet kredit- og likviditetsrisiko 

(usikret). 

Ingen likviditets- og kun minimal kreditrisiko 

(sikret). 

Afspejler udlånsrenten for forskellige løbetider 

stillerne imellem. 

Afspejler stillernes forventning til udviklingen i 

T/N-renten. 

Tabel 3.7 

 

Det er blevet gennemgået hvilke fordele og ulemper det har, at et RBM er baseret på reelle transaktioner.  

 

Fordelene omfatter, at det er sværere at manipulere med, hvilket skyldes, at det både er ressourcekrævende, 

da der skal indgås tabsgivende CITA-swaps, og samtidig kræver der formentlig at flere mennesker er 

involveret i manipulationen, da det ikke er sikkert, at de tradere der handler CITA-swaps også er dem der 

handler CITA-baserede derivater. Derudover må det formodes, at være billigere, at stille et der udelukkende 

er baseret på transaktioner. da dette kræver, at indberetteren kan beregne et vægtet gennemsnit, mens der ved 

et skøn skal tages stilling til mange forskellige faktorer, hvilket kan være ressourcekrævende, såfremt der er 

mange ændringer mellem hver kvotering. 

 

I afhandlingen påpeges det, at det også kan have sine ulemper udelukkende at basere det på reelle 

transaktioner. Dette omfatter, at der kan være sket ændringer i de faktiske omstændigheder, fra 

kontraktindgåelsen til kvoteringen skal indberettes, samtidig risikerer man, at såfremt markedet bliver 

illikvidt vil kvoteringerne ikke være retvisende, da de er baseret på meget få handler. Dette undgås når en 

“ekspert” kan inddrage sin viden og erfaring, til at lave et skøn, i de tilfælde hvor der ikke er nok data til at 

producere et retvisende BM. Endelig kan et BM baseret på reelle transaktioner give en form for falsk 

sikkerhed, hvorfor det vurderes, at såfremt der manipuleres med BM'et, vil dette være sværere at opdage, end 

et skønsbaseret vil. 
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Det blev vist gennem en række spil, hvordan incitamenterne var for stillerne af hhv. CIBOR og CITA, og det 

blev vist, at givet de antagelser, som lå til grund for spillene, har den enkelte stiller et incitament til altid at 

manipulere CIBOR, mens CITA-stillerne kun vil manipulere i meget mindre grad, hvilket medfører en større 

nytte både til dem, men også til anvenderne, da der grundet der er mindre incitament til at manipulere CITA 

end CIBOR, vil være større tillid til, at CITA ikke bliver manipuleret.  
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Kapitel 4 ─ Integreret analyse 

4.1 Indledning 

Som det fremgår af de ovenstående analyser, eksisterer der et incitament hos stillere af RBMs til at 

manipulere med deres indberetningsbidrag. Med BMF er der indført skærpede krav til administratorer og 

stilleres governance- og kontrolkrav, og der er tilføjet juridiske ressourcer til de kompetente myndigheder for 

at styrke integriteten af s, så samfundet igen kan have tillid til dem. For at vurdere effektiviteten af det 

regulative indgreb, analyseres BMFs krav ud fra anerkendte governance-principper for at modgå de agency-

problemer, som der blev fastslået i det økonomiske kapitel. Dette relaterer sig både til den enkelte indberetter 

hos en stiller, samt stilleren som samlet enhed. Incitamenterne hos aktørerne vil da blive holdt op imod de 

indførte sanktioner. Effekten af den øgede gennemsigtighed og overvågning vil også blive gennemgået i 

dette kapitel. Adfærden vil blive belyst ud fra de spilteoretiske modeller opstillet i kapitel 3, og samfundets 

velfærd ved anvendelse af RBMs og de hertilknyttede transaktionsomkostninger vil blive analyseret ud fra 

Kaldor-Hicks efficiens-begreb. 

4.2 Governance 

4.2.1 Generelt 

Der findes mange forskellige definitioner af Corporate Governance. Det fundamentale problem i corporate 

governance blev allerede anerkendt af Adam Smith, der ganske intuitivt fastslog at “...Bestyrerne af sådanne 

selskaber, vedr. forvaltningen af andre folks penge frem for deres egne, kan ikke oprigtigt forventes at 

varetage denne opgave med den samme årvågenhed, som man ser parterne i private partnerskaber anvende i 

forvaltningen af deres egne penge”.290 Han påpegede dermed et PA-problem. Andre forfattere har defineret 

Corporate Governance som “det system som styrer og kontrollerer virksomheder”,291 og andre har 

formuleret det så simpelt som “hvordan virksomheder bestyres”.292 Definitionen bør dog afhænge af 

konteksten af analysen, idet Corporate Governance relaterer sig mere til kontrollen og styringen af selve 

direktionen af en virksomhed, og ikke så meget til hvordan selve virksomheden styres.293 Meget forsimplet er 

det essentielle problem defineret som “quis custodiet ipsos custodes?” ─ Hvem vogter vogterne?294 Det 

grundlæggende problem, som governance-teori søger at løse, er agency-problemer som nævnt i afsnit 3.4.3. 

                                                
290Smith, 1776, bog 5, del 3, art. 1. Vor fremhævelse og oversættelse.  
291Cadbury Commission, 1992. 
292Charkham, 1993. 
293Thomsen & Conyon, 2012, s. 5. 
294 lbid. 
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ovenfor. Generelt er fokus på adskillelsen af kontrol og ejere af en organisation, men governance relaterer sig 

også til interessenterne (stakeholders) som en del af det forlængede agency-problem. Samfundet kan 

fastsætte regulering på et givent område som virksomheder og organisationer skal overholde. I et 

samfundsperspektiv er gode ledelses- og styringsmekanismer i virksomheder essentielle for at skabe 

økonomisk effektivitet, produktivitet, virksomhedsresultater og social velfærd. I økonomiske termer drejer 

corporate governance sig om “mekanismer for hvordan knappe beslutningstræffende ressourcer bedst 

allokeres i samfundet”.295 Lovgivning om corporate governance går typisk på at modvirke den sidste 

skandale på et givent område, hvilket BMF tydeligt illustrerer. Det er anerkendt i litteraturen, at økonomisk 

vækst skyldes risikovillig adfærd fra aktøreres side.296 Corporate governance har desuden en særlig 

forbindelse til de finansielle markeder, da et vigtigt formål med dette marked er, at anvende den betydelige 

akkumulerede opsparing hos bl.a. pensionskasser, på den bedst mulige måde ─ skaffe det størst mulige 

afkast.297 

4.2.2 Markedsmodellen og agency-teori  

I forlængelse af gennemgangen af SCP-paradigmet i afsnit 3.5 og generel mikroøkonomisk teori298, opfattes 

virksomheder som en “black box” karakteriseret af teknologi og profitmaximering. Dette relateres til 

exogene eksternaliteter og faktorer som prismekanismen og konkurrencestrukturen. Inden for denne 

teoretiske gren, er fuldkommen konkurrence guldstandarden, hvor virksomheder er pristagere 

(markedsprisen er givet og de enkelte virksomheder kan ikke påvirke den). Det er forudsat i denne 

markedsmodel, at der ikke eksisterer transaktionsomkostninger eller ressourceanvendelse på informations- 

og incitamentsproblemer.299 Modellens generelle forudsætninger er baseret på:300 

 

● Mange udbydere, der konkurrere prisen ned 

● Mange efterspørgere, som ikke besidder stor forhandlingsstyrke 

● Centraliseret udveksling af ydelser (market clearing) 

● Fuld information 

● Komplette markeder 

● Ingen transaktionsomkostninger 

 

Det følger af denne models ligevægt, at markedet fastsætter den bedste universelle ressourceallokation, og at 

det ikke er muligt for et individ at skabe over-normal profit. På baggrund af dette teoretiske rationale, er der 

                                                
295 Citat, Bengt Homström. Vor oversættelse. Thomsen & Conyon, 2012, s. 8.  
296 Se eks. Frank Knight’s og Joseph Schumpeter’s bidrag på området. Thomsen & Conyon, 2012,s. 9. 
297lbid. 
298lbid, s. 14 
299lbid. 
300lbid. 
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heller intet eksistensgrundlag for institutioner som lovgivere og virksomheder. Dermed er disse institutioners 

eksistensgrundlag berettiget af brud på én af ovenstående forudsætninger, et market failure.301 Idet at det må 

følge, at der også kan opstå fejl i institutioners ageren, det være sig f.eks. at en tilsynsmyndighed overser et 

regelbrud eller begår en anden irrationel handling, må dette derfor kunne betegnes som en eksternalitet ─ en 

transaktionsomkostning ─ ifm. selve anvendelsen af denne institution, i relation til et givet alternativ og 

dettes omkostninger. Institutionel økonomi beskæftiger sig dermed med de fordele og ulemper der er ved at 

anvende en institution frem for en anden, hvilket gør dette område til genstandsfelt for en governance-

analyse.  

 

Agency-problemer opstår når en aktør handler på vegne af en anden, f.eks. ved at en tilsynsmyndighed 

overser en institutions overholdelse af loven på et givent område. Tilsynsmyndigheden agerer på vegne af 

samfundet, og er dermed agenten mens samfundet er principal. Den grundlæggende udfordring i agency-

problematikker opstår af den asymmetriske information mellem principalen og agenten ─ agenten ved typisk 

mere om sin egen indsats end principalen gør, hvorfor principalen ikke kan vide sig sikker på, om agenten 

følger hans anvisninger til punkt og prikke. Den fundamentale forudsætning i markedsmodellen om fuld 

information er dermed bristet, hvilket berettiger institutionernes eksistens. Agency-problemer er typisk 

baseret på følgende forudsætninger:302 

● Adskillelse af principalen og agenten ─ Ejeren er ikke i kontrol, udover det omfang at han kan 

afskedige agenten, samt udforme dennes aflønningsstruktur. 

● Modsatrettede interesser ─ Principalen og agenten har hver især en individuel nyttefunktion. 

● Rationalitet ─ Begge parter er rationelle og følger deres egeninteresse baseret på den respektive 

nyttefunktion. 

● Asymmetrisk information ─ Agenten er bedre informeret omkring sine aktiviteter og hvad der sker i 

organisationen, end principalen er. 

● Usikkerhed og risiko ─ Eksistensen af faktorer, såsom eksternaliteter, der påvirker aktørernes 

payoffs i nyttefunktionerne. Der eksisterer dermed ikke et 1:1-forhold mellem agentens adfærd og de 

respektive payoffs.  

● Risiko aversion ─ Aktørernes indsats indholder ofte en risiko, hvilket agenter vil kræve 

kompensation for af principalen. Principalen anses for at være risiko neutral. 

 

Formålet for principalen er da, at udarbejde en optimal kontrakt der på bedst mulig vis maksimerer agentens 

nyttefunktion, således at også principalens nyttefunktion er optimal. Der findes tre generiske agency-

problematikker, der relaterer sig til (i) owner-manager problemer mellem aktionærer og direktion, (ii) 

                                                
301Thomsen & Conyon, 2012, s. 15. 
302lbid, s. 19. 
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agency-problemer mellem majoritets- og minoritetsinvestorer, hvor at interessekonflikter og magtforholdet 

mellem disse maksimere den énes interesser på bekostning af den andens, og (iii) agency-problemer mellem 

aktionærer og stakeholders, hvor aktionærer f.eks. fokuserer på den strategi som kun maksimerer deres eget 

payoff. I relation til fastsættelsen af RBMs, og forholdet mellem stillere og anvendere, er sidstnævnte 

problem det relevant tvistpunkt. Hvis stillerne lader deres egne positioner i finansmarkedet veje tungere end 

hensynet til at sikre et der afspejler den virkelighed det skal, har deres incitamenter ikke være tilstrækkelig 

ensrettet med principalens (markedet/samfundet).  

 

Informationsproblematikken relaterer sig til moral hazard og adverse selection-problemer. Moral hazard 

opstår ved, at agenten træffer en for principalen skjult post-kontraktuel beslutning, der maksimerer agentens 

nytte på bekostning af principalen. Adverse selection relaterer sig til situationer, hvor agenten anvender skjult 

information inden kontraktindgåelsen. Dette er typisk eksemplificeret ved, at agenten accepterer en kontrakt 

som kompenserer vedkommende for en indsats, som denne ikke har i sinde at levere ─ principalen ved ikke 

dette. ift. LIBOR-skandalen kan disse problematikker illustreres gennem den handlemåde, som stillerne fik 

anvenderne til at indgå i, og dermed de fejl som stillere og Tom Hayes bevidst lod andre anvendere begå. 

Type 1-fejl kan karakteriseres som fejl, hvor det fejlagtigt konkluderes, at der er forskel mellem to grupper. 

.Type 2-fejl karakteriseres som fejl hvor, at det fejlagtigt konkluderes at der ikke er forskel mellem to 

grupper.303 Type 4-fejl karakteriseres som tilfælde, hvor en person med overlæg udnytter dennes position 

eller viden til at lade andre begå type 1 eller 2-fejl til personens fordel på andres bekostning.304 I forholdet 

mellem stillere af RBMs og de øvrige anvendere af disse er manipulation af disse RBMs en type 4-fejl, der 

baserer sig på stillerens, dvs. agentens fordelagtige informationsbesiddelse samt anvendelsen af denne. Moral 

hazard problemer kan dermed opstå hos stillere, hvis disses egne positioner og information udnyttes til at slå 

markedet, dvs. de andre anvendere når de forventer en pålidelig fastsættelse af det pågældende . 

4.2.3 Governanceværktøjet regulering 

De regler, som virksomheder og organisationer er underlagt, spiller naturligvis en væsentlig rolle, ift. 

hvordan virksomheden begår sig i dens omverden. Det bør nævnes, at også sociologiske, filosofiske, 

psykologiske og andre forhold også har sin rolle i governance problemstillinger. De selskabs- og børsretlige 

regler er typisk inddelt i to former for juridiske strategier, regulative og governance, hvoraf førstnævnte 

relaterer sig til bl.a. minimumskrav og forbud mod visse praksisser, mens sidstnævnte relaterer sig, f.eks., til 

hvem der kanbestemme hvad i virksomheden.305 Begrebet “juridisk strategi” skal i denne forbindelse forstås, 

                                                
303Silvers & Mitroff, 2010, s. 2-3 
304lbid, s. 6. Type 3-fejl er i denne forbindelse fejl, hvor man fejlagtigt lader andre begå type 1- eller 2-fejl. 
305Thomsen & Conyon, 2012, s. 30.  
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som den metode hvorpå retssubjektet306 pålægges reglernes materielle indhold i en funktionel kontekst, ift. 

principalens sårbarhed overfor agenters opportunisme.307 Overordnet set er virksomheder underlagt pligter 

og krav, som hører under hver sin strategi, men som dog interagerer med hinanden. Retsregler angriber først 

og fremmest agency-problemer ved at etablere den juridiske selskabsstruktur og de hertil relaterede 

forskrifter, som supplerer disse strukturer for herefter at forsøge at kontrollere de interessekonflikter, som 

kan opstå imellem virksomhedens bestemmelsesfaktorer såsom majoritets- og minoritetsaktionærer eller 

andre forhold som kan udøve indflydelse på den pågældende virksomhed.308 Regulative strategier har 

forskellige forudsætninger, for hvorvidt de opfylder det indforståede formål med selve bestemmelserne, men 

deres success-kriterie er af indlysende årsager afhængigt af en ekstern autoritets, dvs. myndigheders og 

domstoles, evne til at afgøre, hvorvidt en agent har overtrådt loven. Governance strategiers success afhænger 

derimod af principalens mulighed for at udøve en effektiv kontrol af dennes rettigheder. De juridiske 

strategier målrettet agency-problemer afhænger typisk af den enkelte kontekst og kan typisk opstilles som: 

 

 

 Agent 
begrænsninger 

Vilkår for 
tilhørsforhold 

Ensretning af 
incitamenter 

Udnævnelsesr
ettigheder 

Beslutningsret
tigheder 

Ex Ante Regler Indgang Forvaltning Udvælgelse Initiativ-
rettigheder 

Ex Post Standarder Udgang Belønning Afsættelse Veto-
rettigheder 

Tabel. 4.1 Kraakman, Armour, m.fl.,, Table 2-1, s. 46. Vor oversættelse 

 

Regler og standarder relaterer sig til regulative strategier, som begrænser agenternes adfærdsfleksibilitet ved 

at pålægge dem regler om ikke at handle imod principalens interesser. Begge strategier relaterer sig direkte 

til det materielle indhold af kontrakten mellem principalen og agenten.309 Hvor regler sigter mod ex ante 

bekæmpelse af agenternes opportunisme, f.eks. gennem bestemmelser relateret kreditorbeskyttelse og 

minimumskrav til selskabskapitalen, relaterer standarder sig til ex post bekæmpelsen af opportunistisk 

adfærd, f.eks. ved at forbyde et selskabs selvkontrahering med en majoritetsaktionær. Forskellen på de to 

strategier, ligger i det materielle sigte som bestemmelserne har ─ hvor nogle områder er relativt simple at 

nedsætte krav på, er nogle former for adfærd baseret på komplekse interne selskabsforhold, hvor der gives 

fleksibilitet til den autoritære myndighed til at efterforske og vurdere hvorvidt sådanne pligter og krav er 

overholdt. Sagt i økonomiske termer, er der nogle former for adfærd hvor transaktionsomkostningerne ved at 

                                                
306Både principaler og agenter. 
307Kraakman, Armour, m.fl, 2017, s. 46.  
308lbid, s. 45.  
309Kraakman, Armour, m.fl, 2017, s. 47. 
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nedsætte regler for hver enkelt potentielt skadelige handlemåde er for høje, ift. transaktionsomkostningerne 

ved en efterfølgende kontrol af, om der er foregået opportunistisk adfærd.310 Regler og standarder er ofte 

anvende indenfor bekæmpelse af markedsmanipulation.311 

 

Indgangs- og udgangsvilkår er de vilkår hvorpå principaler indgår i et kontraktpligtigt samarbejde med 

agenterne. Et Indgangsvilkår, som potentielle stillere af RBMs mødes med, er, en prøveperiode hvor de skal 

komme med en kvotering, som var de stillere. Periodens længde fastsættes af pengemarkedskomitéen, som 

også har kompetence til at vurdere, hvorvidt perioden forløb succesfuldt, hvorefter banekn kan indtræde i 

stillerkredsen.312. Således kan der skærmes af overfor banker, der ikke har tilstrækkelig indsigt i det danske 

pengemarked, og derfor har kvoteringer, der ligger langt fra “markedsrenten”. I teorien er indgangsvilkår et 

værn mod adverse selection problemer, men det kan anføres, at såfremt en bank ønsker at blive optaget som 

stiller for at manipulere, er det muligt for denne, at indrapportere “korrekte” kvoteringer i prøveperioden, for 

derefter at igangsætte manipulationen. Udgangsvilkår består af en opsigelsesperiode på løbende måned plus 

en måned.313  

 

Forvaltning og belønning relaterer sig til ensretning af aktørernes incitamenter. Disse strategier henvender 

sig, først og fremmest, til de hierarkiske elementer af principal agent-forholdet. Forvaltnings-strategien 

henvender sig til ex ante-situationen, hvor det søges at fjerne interessekonflikter mellem agenten og 

principalen, således at agenten ikke kan modtage en fordel ved at handle i strid med principalens 

interesser.314 Dette er typisk i form af en regulativ strategi, der opstiller krav for hvilken adfærd agenten ikke 

kan begå sig i ─ fokusset i denne strategi er, at pga. mangel på væsentlige økonomiske incitamenter til at 

handle opportunistisk, vil agenten i stedet fokusere på de “bløde” incitamenter, såsom professionel stolthed 

og andre værdier. Belønnings-strategien fokuserer på den direkte modsætning, idet denne belønner agenten 

ex post for at have handlet i principalens bedste interesse, særligt i form af økonomiske incitamenter.315 

Særligt bonusordninger og provisionslønninger er fremhævet i denne strategi.  

 

Udnævnelse og afsættelse af agenter er af indlysende årsager stærke værktøjer i relation til styringen af 

agenter. I relation til denne afhandlings problemstilling har principalerne, det vil som nævnt i afsnit 3.4.3 

sige anvenderne, magten til at udnævne og afsætte de stillere af referencerenter som de finder betryggende. 

Der kan som nævnt være en stor prestige-værdi i at have denne titel. ift. BMF, har Finanstilsynet retten til at 

kunne godkende, og fratage denne godkendelse, potentielle administratorer af RBMs. 

                                                
310lbid, s. 47 
311lbid, s. 259.  
312 FinansDanmarks regler for CITA renteswapfixing. 
313 Ibid 
314Kraakman, Armour, m.fl, 2017, s. 48 
315lbid.  
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Initiativ- og vetorettigheder knytter sig særligt til aktionærers ret til at gribe ind i direktionens forhold. Der 

kan i relation til denne afhandling kastes et blik på administratorens rolle overfor stillere, ift. det i BMF art. 

15 nævnte adfærdskodeks, som stillere skal overholde.  

 

Særligt dokumentations- og offentliggørelseskrav spiller en fundamental rolle i at kontrollere agency-

omkostninger i virksomheder. Særligt i børsretten er dette kendt indenfor, f.eks., prospekter og 

flagningsregler, og særligt ex ante problemstillinger. Disse krav kan forekomme både i relation til enkelte 

strategier hos virksomhederne som en børsintroduktion, men også ad hoc dokumentationskrav kan have en 

hæmmende effekt på agenters opportunisme.316 Som supplement til de regulative strategiers afhængighed af 

eksterne håndhævelsesinstitutioner, kan disse krav kaste lys over potentielle overtrædelser og kan derfor 

være nyttige at inddrage for domstolene. Kravene skal også håndhæves internt i organisationen, hvilket ofte 

påhviler den enkelte compliance-funktion, og evt. revisionspligter ift. finansielle oplysninger, som netop har 

til formål at sikre organisationens overholdelse af de gældende retsregler som organisationen er underlagt. 

Der kan her kastes et blik på administratorens rolle ifm. “organisationen” for fastsættelse af RBMs. 

  

De juridiske strategier er, som nævnt ovenfor, afhængig af håndhævelse af reglerne hos andre institutioner, 

eller principalens egen indgriben overfor den pågældende agent. Disse metoder relaterer sig hver især til 

enten den regulative eller den governance-orienterede strategi, og kan betragtes som substitutter til hinanden, 

idet governance-strategier også er afhængig af supplerende baggrundregler som sikrer principalen 

kompetencen til at handle overfor agenten.317 Begge tager sigte på, at pålægge agenter sanktioner eller andre 

pønale elementer for at sikre overholdelse af den forventede adfærd. Effektiv og troværdig efterlevelse af de 

pågældende pligter er, som nævnt i afsnit 2.5.3.2.3, afhængig af effektiv håndhævelse. Dette er ikke isoleret 

til en enkelt institution, men kan særligt udføres gennem nedenstående fremgangsmetoder, der hver især har 

forskellige transaktionsomkostninger tilknyttet: 

 

Offentlig håndhævelse. Denne metode er klassisk i relation til den typiske monitorering af agenter i et 

samfund.318 I denne forbindelse optræder institutioner som Finanstilsynet og de øvrige myndigheder som 

vagthunde ifm. varetagelsen af samfundets interesser. Denne form for monitorering og kontrol er, som nævnt 

ovenfor i afsnit 2.4.2, afhængig af hard law på det pågældende retsområde, for at sikre overholdelsen af 

legalitetsprincippet ifm. varetagelsen af retssikkerheden i samfundet.  

 

                                                
316lbid, s. 51 
317lbid, s. 52 
318lbid, s. 53 
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Privat håndhævelse dækker også over flere forskellige institutioner. Dette kan komme til udtryk gennem 

sagsanlæg, særligt class-actions, og andre civilretlige procedurer, og forudsætter derfor en juridisk 

infrastruktur som muliggøre en sådan handling. Dette varierer alt efter retskulturen i det samfund der er tale 

om, og man ser typisk denne form for håndhævelse i common law retssystemer, og i mindre grad i civil law.  

 

Gatekeeper kontrol involverer typisk at gøre uafhængige institutioner som revisorer eller advokater til 

offentlighedens tillidsrepræsentanter ifm. virksomheders offentliggjorte regnskaber. Ligeså er 

administratorens rolle afgørende i håndhævelsen af BMF, eftersom denne er underlagt skærpede pligter ift. at 

sikre kvaliteten af stillernes kvoteringer. Gatekeeper kontrol kan betragtes som en uddelegeret 

indgrebsmekanisme, idet principalerne ikke selvstændigt har behov for at at træffe handling overfor 

agenterne. Compliancefunktioner opererer typisk gennem en sådan ex ante-mekanisme, i stedet for en ex 

post afstraffelse af evt, overtrædere af den pålagte adfærd.319 

Sanktionsmuligheder er instrumentale ift. at sikre overholdelsen af en given adfærd og er af væsentlig 

betydning for troværdigheden af selve håndhævelsen. Sanktioner og andre pønale elementer kan både 

pålægges ex ante, ift. en evt. godkendelse af eller afvisning af ansøgt tilladelse, eller som en ex post straf, 

som typisk relaterer sig til en økonomisk bøde. Formålet med dette er, at sikre at agenters incitament til at 

begå sig i opportunistisk adfærd, er begrænset af risikoen for at blive pålagt en given straf som konsekvens af 

denne opportunisme.320 ift. BMF, er det derfor også af særlig vigtig betydning, at medlemsstaterne sikrer sig 

at sanktioner pålagt ved overtrædelser af dennes forskrifter har en præventiv effekt, jf. art. 42 stk. 1, sidste 

led. Udover de klassiske muligheder som bøde- eller fængselsstraffe o.lign., kan afsløringen af overtrædelser 

også have store konsekvenser for den enkelte virksomhed, eller fysiske person, hvilket i sig selv også kan 

have en negativ effekt på incitamentet for opportunistisk adfærd.  

 

4.2.4 Governance analyse 

4.2.4.1 Fastsættelse af RBMs 

Som fastslået i afsnit 3.4.2 ovenfor, kan mekanismen hvorpå CIBOR og CITA fastsættes betragtes som en 

ikke-hierarkisk Peer Group Association. Dette kan på nogle områder kompromittere anvendelsen af det 

klassiske principal agent-paradigme, idet grænsedragningen i det strukturelle hierarki i dette tilfælde er noget 

broget. Markedet for hvordan disse RBMs fastsættes, kan dog defineres som et collaborative community, 

karakteriseret ved stillernes individuelle autonomi, selvstændige opgavetildeling,321 den delte fælles 

                                                
319lbid, s. 54 
320lbid, s. 55. 
321 Stillerne beslutter individuelt, hvorvidt de vil være en del af stillerne for det pågældende , eller ej.  
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ressource (commons)322 og stillernes fælles kontrol323 af hinanden indenfor for dette hierarki.324 Denne form 

for hierarki medfører særlige governance udfordringer, som ikke ligner dem fra klassiske hierarkiske 

organisation, og kræver derfor anvendelsen af forskellige governance mekanismer for at undgå agency-

problemer. Der kan i en sådan overordnet struktur opstilles tre strukturelle agency-problemer:325 

 

● Commons-problemer. Common-pool ressourcer er delte ressourcer, som er skabt, håndteret, og 

anvendt af et community, og kan bestå af materielle og immaterielle aktiver. Dette gælder særligt 

information. Se evt. ovenfor i afsnit 3.6.1 vedr. CIBOR og CITA. Heterogeniteten af ressourcer og 

deltagere kan gøre det udfordrende at etablere en “one-size fits all” mekanisme til at håndtere 

agency-problemer, stillerne imellem. 

● Team production. Team produktion refererer til at flere aktører samarbejder om et fælles outcome, 

f.eks. en RBM. Det indbefatter at der anvendes flere forskellige typer af ressourcer i 

produktionsprocessen, og det endelige resultat er ikke en separerbar sum af de enkelte ressourcer, og 

alle ressourcer tilhører ikke én aktør. Der kan i en sådan struktur være problemer ved, at forbinde 

bidragere af ressourcer (f.eks. stillere), selve bidraget (input) og det endelige resultat, hvilket kan 

lede til væsentlige produktionsvanskeligheder i relation til det endelige resultat. LIBOR-skandalen er 

et eksempel på dette.  

● Brokering. At forbinde aktører og ressourcer er vigtigt i et collaborative community, og nogle 

aktører antager rollen som mellemmænd. Da denne funktion foretages af mæglere i relation til 

anvendelsen af CIBOR og CITA, anvendes denne agency-struktur ikke i analysen nedenfor.  

 

  

Fig. 4.1 Kolbjørnsrud, 2017, s. 152. 

 

                                                
322 Tilliden til BM'et. 
323 “peer-based control”.  
324Kolbjørnsrud, 2017, s. 142. 
325lbid, s. 151. 
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I relation til denne særlige struktur mellem stillerne, er der særligt fire governance-mekanismer som kan 

modvirke disse agency-problemer. Gensidig monitorering, fastsætter grundlaget for selvregulering i 

strukturen, og gør aktørernes kontrol med hinanden mere effektiv imens den formindsker 

informationsasymmetrien imellem disse.326 Særligt administratorers rolle er et udtryk for denne 

governancemekanisme, da institutionen ofte er en central interesseorganisation for dem, der bidrager med af 

inputdataen og sigter på at forbedre vilkårene på industri-niveau. Denne mekanisme sikrer en højere grad af 

gennemsigtighed og ansvarlighed, alt efter hvordan den er implementeret.327 Aktørernes gensidige 

overvågning328 gør det muligt at kvalitetssikre det fælles output, og kan afhænge af formelle eller informelle 

fremgangsmåder, alt efter identiteten på den pågældende person eller institution som står for selve 

overvågningen. Med indførelsen af administratorers overvågnings- og dokumentationspligt i BMF art. 5 og 

8, samt kravet om fastsættelse af adfærdskodeks i art. 15, er kravene til denne overvågning blevet 

formaliseret i højere grad end tidligere.  

 

Medlemsskabsrestriktioner referer til de kriterier og processer der regulerer adgang og afsættelse fra 

institutionen.329 Som nævnt i afsnit 2.5.3.2.2 ovenfor, vil stillere af RBMs risikere at blive smidt ud af stiller-

kredsen, såfremt at de andre stillere mister tilliden til en potentiel manipulativ stiller. Finanstilsynet har 

formelt set kompetencen til at godkende og afsætte administratorer jf. BMF art. 34 stk.1, og 35 stk. 1. 

 

Delte værdier og regler er med til at ensrette de samarbejdende medlemmers værdisæt og fremgangsmåder, 

og kan bidrage til kongruens i relation til målsætningen for samarbejdet, samt minimere risikoen for 

interessekonflikter.330 Værdierne er de overbevisninger der udgør grundlaget for hvordan en stiller opfører 

sig og bedømmer en given situation, og reglerne er de krav der sætter begrænsninger for stillernes adfærd, og 

angiver nogle principper som bør overholdes i selvreguleringen mellem stillinger.331Hvor værdisættene hos 

stillere af CIBOR og CITA fastsættes på et individuelt niveau, må de underkaste sig de regler og godkendte 

praksisser som eksisterer i branchen, både ift. den anbefalede praksis på et givent område, men også i 

relation til det af administratoren fastsatte adfærdskodeks, samt de krav der er til foranstaltninger mod 

interessekonflikter i BMF art. 16, stk. 2, litra c, At der også eksisterer regler for administratorers 

foranstaltninger mod interessekonflikter i art. 4, stk. 1, indskærper vigtigheden af disse overvejelser, for 

bedst muligt at kunne frembringe det påtænkte resultat af samarbejdet.  

 

                                                
326lbid, s. 155 
327lbid, s. 156. 
328 Peer-review.  
329lbid, s. 155.  
330lbid, s. 159.  
331lbid, s. 157.  
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Ejendomsrettigheder og incitamenter regulerer rettighederne til de fælles ressourcer og fordelingen af 

belønninger.332 Som nævnt i afsnit 3.6.1 er stillerne af CIBOR og CITA drevet af incitamenter som relaterer 

sig til økonomisk fortjeneste, men i høj grad også af de renommé-baserede fordele og ulemper som kan 

henføres til dét at være stiller. Ejendomsrettighederne ift. anvendelsen af den fælles ressource, er i dette 

tilfælde forbundet med at være udnævnt som stiller. 

 

Alle stillerne nyder godt af den tillid, som der er til BM'et. Commons-problemstillingen medfører, at det er 

essentielt at der eksisterer generelle rettigheder for hele samarbejdet, som er fastsat ex ante som sikrer 

stillerne således, at enkelte stillere ikke udvander denne tillid ved at handle opportunistisk gennem 

manipulation.333 CIBOR og CITA er nogle vigtige finansielle s, hvilket er bidragende faktor til at sikre, at 

den enkelte stiller gerne vil være en del af samarbejdet. Særligt rettigheder der spænder sig brede 

samarbejder er nyttige i situationer med team produktion.334 

 

Disse governance-mekanismers effektivitet afhænger af den enkelte kontekst og agency-struktur som de 

forsøger at håndtere. Hvad angår commons-problemet mellem stillerne som nævnt ovenfor er den gensidige 

monitorering på hele samarbejdet af essentiel betydning. Stillerne er i denne forbindelse principaler overfor 

hinanden, som illustreret i figur 4.1., og den gensidige monitorering medfører øget gennemsigtighed mellem 

stillerne. Alt efter hvordan selve monitoreringen foretages, kan medlemsskabsrestriktioner være med til at 

forstærke governance-strukturen i samarbejdet.335 I relation til BMF, eksisterer der en stærk monitorering af 

stillernes aktiviteter, som er suppleret af godkendelses-procedurerne. Også værdierne og reglerne for stillerne 

er af essentiel betydning for agency-problemer i denne forbindelse, idet ensretningen af disse ensretter 

stillerne, og gør risikoen, og den forudsatte fleksibilitetsautonomi, for manipulation mindre. 

Ejendomsrettigheder er også vigtige i denne relation for stillernes egen ansvarsfordeling, og incitamenterne 

er vigtige for at skabe den rigtige motivation for stillerne.  

 

ift. team produktion, er den overordnede gennemsigtighed også væsentlig, af samme årsager som ovenfor, 

hvilket også er gældende for den gensidige monitorering og kontrol.336 Medlemsskabsrestriktioner er også i 

denne forbindelse vigtige, alt efter hvor omfangsrig den gensidige monitorering og kontrol er. Værdisættet er 

særligt essentielt for det enkelte team i denne forbindelse, idet samarbejdet afhænger af formålet med at 

skabe det enkelte resultat ─ hvis alle stillere ønsker at skabe et pålideligt af de samme årsager, mindskes 

risikoen for divergerende manipulativ adfærd. I den forbindelse er delte regler og værdier også særligt 

effektive, men kan også fastsættes på team-basis, dog med øgede governance-omkostninger til følge. Det at 
                                                
332lbid, s. 159.  
333lbid, s. 160. 
334lbid. 
335lbid, s. 164. 
336lbid, s. 164. 
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nogle regler gælder for alle teams, betyder, at de enkelte teams kan være sikre på, at de “andre” også 

efterfølger og bruger omkostninger på disse, hvilket kan styrke samarbejdet og mobiliseringen af selve 

produktionen. Ejendomsrettigheder har ikke den samme effekt på denne struktur i relation til hele 

samarbejdet, men kan skabe overblik og klarhed hos de enkelte teams om omfanget af deres indsats.337 Her 

er incitamenter stadig vigtige for motivationen hos stillerne samt deres retfærdighedssans. De stillere, der 

ikke manipulerer, ønsker ikke at blive sammenlignet med dem, der gør. Den kollektive afstraffelse der 

opstår, når tilliden til BM'et (og dermed alle stillere) falder, kan påvirke de stillere der overvejer 

opportunistisk adfærd til at fravælge denne strategi, da de vil frygte evt. (sociale) repressalier fra de andre 

stillere. 

4.2.4.2. BMF’s governance-struktur 

Eftersom det må følge af teorien om inkomplette kontrakter, at heller ikke loven i sig selv kan tage højde for 

al potentiel fremtidig adfærd, er der altid en risiko for at der eksisterer “huller” i det governance-framework 

som BMF introducerer. I litteraturen, er dette aspekt af governance-frameworks ofte analyseret ud fra et 

organisationsperspektiv, baseret på de forsvarsværker som governance-strukturer etablerer og de blinde 

vinkler som kan eksisterer i disse. The Swiss Cheese Model338, er et analytisk redskab der anvendes ved 

gennemgangen af nævnte forsvarsværker og illustrerer rammerne for de “huller” som skaber fundamentet for 

potentielle fejl og ulykker som governance-strukturen netop skal bekæmpe. Ifølge denne model, opstår disse 

situationer hvis der eksisterer sammenhængende huller i de forskellige lag af forsvarsværker.  

 
Fig. 4.2 Eurocontrol, 2006, s. 10. Egen tilvirkning. 
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Hullerne kan opstår på baggrund af aktive fejl ─ det vil sige menneskelige fejl, som f.eks. følger af teorien 

om begrænset rationalitet ─ og latente betingelser ─ det være sig de strukturelle, kulturelle og andre forhold 

i selve strukturen, som kan tillade at disse fejl og ulykker kan udfolde sig.339 Ifølge modellen kræver enhver 

fejl i systemet, at der eksisterer en given fare, et forsvarsværk fokuseret på denne fare, og at faren medfører 

et tab.340 Modellen er ofte anvendt som en retrospektiv forklaringsmodel, for at identificere årsagerne til at en 

given fejl eller ulykke er indtruffet, og som en prospektiv forklaringsmodel for at identificere risikoen for at 

en given fejl opstår, og hvordan denne bør håndteres ex ante.341 Indenfor den finansielle sektor er det 

anbefalet, at compliancefunktion er delt ind i tre af disse forsvarsværker ─ tre lag ─ for at sikre,342 at 

situationer som skandalen i 2012 ikke kan udfolde sig. Den første forsvarslinje bør bestå af medarbejdere og 

ledelsen i den konkrete afdeling og forretningsområde, den anden forsvarslinje består af organisationens 

risikostyrings- og overvågningsmekanisme, og den tredje forsvarslinje består af den interne revision i 

virksomheden.343 Imellem linjerne eksisterer der desuden diverse andre mekanismer, såsom den samlede 

direktion der tager pulsen for, hvordan det går i selve virksomheden.  

 
Fig. 4.3 Warrer & Knudsen. 2016, s. 2. 

  

                                                
339 Eurocontrol, 2006, s. 10.  
340lbid, s. 7.  
341lbid, s. 14.  
342Warrer & Knudsen, 2016 s. 1.  
343lbid, s. 1-2.  
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Alt efter om der anvendes en central, decentral eller kombineret styringsmodel, er der fordele og ulemper ved 

hver fremgangsmåde.344 Eftersom at markedet for stillere af RBMs kan opfattes som en organisation ud fra et 

samfundsperspektiv, vil ovenstående forsvarslinjer i relation til BMF, og alt hvad denne medfører, blive 

gennemgået i følgende afsnit. BMF’s governance-struktur er da opstillet som følger:  

 
Fig. 4.4 Egen tilvirkning. 

 

4.2.4.3 Den første forsvarslinje ─ kravene til stillere 

Som nævnt i afsnit 2.5.5 indeholder BMF særlige krav til stillerne af CIBOR og CITA i art. 16 og bilag 1, jf. 

art. 18. Derudover er de også underlagt det adfærdskodeks som administratoren fastsætter på baggrund af art. 

15, som relaterer sig til specifikke krav vedr. det enkelte RBM. Idet de enkelte stillere er hver deres 

organisation, kan der argumenteres for at dette er en decentral forsvarslinje, som dog arbejder tæt med den 

enkelte administrator, hvilket medfører at compliancefunktionen hos den enkelte stiller er tæt relateret til 

selve forretningsområdet og de lokale og forretningsspecifikke forhold. Fordi at stillerne har den bedste 

indsigt i deres individuelle forretnings- og kompetenceområder, må det formodes at diss er specialiseret 

indenfor dette felt, hvilket kan bidrage til en hurtigere sagsbehandling.345Den væsentligste ulempe i denne 

forbindelse er, at uafhængigheden hos compliancefunktionen hos den enkelte stiller kan blive hårdt 

udfordret, og at der ikke eksisterer en standardiseret håndtering af compliancerisiciene på tværs af stillerne, 

og administratoren vil i så fald have svært ved at samle sig et konkret overblik over regelefterlevelsen på 

dette område. Dog medfører kravet om adfærdskodeks den ensrettethed, der er behov for. Der er derfor tale 

om en hybridmodel som søger at udnytte fordelene ved både en central og decentral model, men som kan 
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risikere, at der opstår uenighed om, hvordan ressourcer skal prioriteres, eller hvordan risici bør håndteres.346 

Særligt dette aspekt af BMF søger at angribe agency-problemer i relation til team produktion som nævnt 

ovenfor, da stillerne i denne relation skal samarbejde om at skabe selve BM'et. BMF bekæmper dette ved at 

indføre regler og standarder ex ante, som netop søger at begrænse stillernes adfærdsfleksibilitet og ind- og 

udgangsvilkår for at være en del af fastsættelsesprocessen. I dette tilfælde er de dermed tale om en regulativ 

strategi, idet der indføres ens krav til alle stillerne. Bestemmelserne for stillerne søger særligt at 

imødekomme informationsasymmetrien ved at stille krav om medarbejderes uafhængighed, styringen af 

interessekonflikter og organisatorisk adskillelse, kontrolrammer og overvågning af kommunkation samt 

opbevaring af dokumentation for efterlevelsen af disse krav og grundlaget for den indberettede data. Dette 

medfører en øget gennemsigtighed i stillernes adfærd overfor resten af samfundet og tilsikrer at fjerne 

opportunistiske elementer i denne, eftersom det nu er sværere at holde informationer hemmelige for 

principalen, samfundet, uden at risikere at vække mistanke om afvigelse fra de lovmæssige krav på området. 

4.2.4.4 Den anden forsvarslinje - Administratoren 

Administratorens rolle i BMF’s terminologi manifesterer sig både som en regulativ og governance-orienteret 

strategi. Den retter sig både imod commons- og team produktions-problemer, idet at administratoren, her 

FinansDanmark, også har en interesse i, at RBMs opfattes som et pålideligt instrument på branche-niveau. Af 

den årsag kan en enkelt manipulerende stiller skade hele industrien ved at begå sig i manipulerende 

opportunistisk adfærd, som eroderer commons-ressourcen ─ i dette tilfælde tilliden til markedet og aktørerne 

herpå. Den regulative strategi vedr. administratorer berører de lovpligtige krav om interessekonflikter og 

dokumentationskrav, som tilnærmelsesvis ligner kravene for stillere. Dette indebærer kontrolrammen og 

dokumentationskravene i BMF art. 6, informationsbarriererne og organisatoriske krav i art. 4, det 

uafhængige udvalg som påkrævet i bilag 1, art. 3 jf. art. 18, samt de lovpligtige krav til 

overvågningsfunktionen i art. 5 og datavalideringspligten efter art. 11 og art. 1 og 2 i bilag 1. Derudover er 

kravet om whistleblower-procedurer med til at forstærke monitorerings-mekanismen, da en ikke-uafhængig 

medarbejder da kan blive identificeret, såfremt kollegaer skulle ane mistanke.347 Som nævnt ovenfor er den 

gensidige monitorering essentiel for at imødekomme agency-problemer hos stillerne, og der eksisterer derfor 

et hybridt krav i art. 5, eftersom at der tale om et lovpligtigt krav om at udføre overvågningen. Der er dermed 

tale om et både regulativt og governance-orienteret krav. Når der tales om gensidig monitorering i denne 

forbindelse, skal det forstås således at der er fastlagt et krav til branchen om at denne skal holde øje med sig 

selv på vegne af samfundet; på stiller niveau kontrollerer de hinanden, løftes synsvinklen derimod til 

brancheniveau, hvor pengemarkedskomitéen repræsenterer hele branchen, monitorerer den sig selv såkaldt 

selvmonitorering. Det er således ikke den enkelte stiller som skal holde øje med sin nabo, men at der er 
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347 Se evt. afsnit 2.5.3.2.4 ovenfor. 
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etableret en uafhængig gatekeeper funktion som besidder de faglige kompetencer og den branchemæssige 

kendskab, som er nødvendigt for at sikre, at der ikke opstår den opportunistiske adfærd og moral hazard-

problematikker som set tidligere. På den baggrund eksisterer administratoren som en central figur i relation 

til governance-mekanismerne i BMF, hvilket giver fordele ift. prioriteringen og koordineringen af de 

relevante aktiviteter for at modvirke opportunisme.348 Omvendt eksisterer der også en teoretisk risiko for, at 

administratoren ikke har en “føling” med de enkelte stilleres virksomheder.349 Det må forventes, at en 

brancheforening som FinansDanmark har gode forudsætninger for at kende branchen og dennes udvikling. 

Såfremt en offentlig myndighed var den eneste tilsynsfunktion, eksisterer der da en risiko for at denne ikke 

kan følge med. Det bør bemærkes i denne anledning, at særligt finansiel innovation har øget risikoen for at 

opportunisme kan foregå, da de juridiske rammer skal udvikles i samme tempo for at muliggøre et effektivt 

tilsyn, som nævnt ovenfor i afsnit 2.5.4.1. 350 Udover kravet om dokumentation er der også kravet om 

indberetningssamarbejdet med den kompetente myndighed i art. 14. Dette bidrager til at bekæmpe særligt 

adverse selection-problemer overfor samfundet, før en evt. manipulerende adfærd finder sted, da stilleren 

ved, at der skal foreligge dokumentation for en given kvotering, nedsættes viljen til at manipulere denne 

kvotering. Der er her tale om ad hoc dokumentationskrav, idet kvoteringen af RBMs sker løbende. Efter art. 

3 i bilag 1 til BMF, skal der nedsættes et uafhængigt overvågningsudvalg, som overvåger stillerne ─ For 

CIBOR og CITAs vedkommende varetages denne opgave af Pengemarkedskomiteen, som også er involveret 

i fastsættelsen af stillerkredsen,351 som på den baggrund beskæftiger sig med at udnævne hhv. afsætte de 

stillere (agenter), der opfylder hhv. ikke opfylder kravene for at deltage i samarbejdet. Det er et krav at 

medlemmerne af dette udvalg er i et ansættelsesforhold hos en stiller.352 De bidrager dermed til den gensidige 

monitorering samt forvaltningsstrategien, Idet at de andre medlemmer kan afsætte medlemmer der handler 

imod komitéens interesser (at skabe et der er tillid til). Der kan desuden argumenteres for, at denne 

konstellation er med til at ensrette værdierne og den professionelle stolthed i relation til deltagelse i CIBOR 

og CITA-samarbejdet, og dermed opportunistisk adfærd, hvilket kan betragtes som private 

håndhævelsesmuligheder. I samme forbindelse besidder administratoren også intiativ- og vetorettigheder, 

ved siden af de indgangsvilkår og muligheden for at nægte deltagelse i samarbejdet, i relation til 

fastsættelsen af adfærdskodekset efter BMF art. 15.  

 

                                                
348Warrer & Knudsen, 2016, s. 2 
349lbid, s. 2.  
350 Se desuden IP-13-841 og KOM(2010)284. 
351 FinansDanmark om Pengemarkedskomiteen.  
352 De må dog ikke selv kvotere inputdata på daglig basis eller være overordnede til de pågældende indberettere.  
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4.2.4.5 Den tredje forsvarslinje ─ Den kompetente myndighed 

Det er som nævnt i afsnit 2.5.4.3 Finanstilsynet som er udpeget som den kompetente myndighed i BMF’s 

forstand, og dermed denne myndighed, som påser overholdelse af BMF, efter art. 40 stk. 1. Dette omfatter 

tilsyn af både administratorer og stillere. Der er dermed tale om en gennemgående monitoreringsfunktion 

efter beføjelserne i art. 41. Her er tale om en governanceorienteret strategi, der grundet legalitetsprincippet 

forudsætter, at der findes hjemmel til et sådant tilsyn. Beføjelserne relateret til denne overvågningspligt er 

dog særligt vidtgående, og dækker bl.a. over at gennemføre kontrolbesøg og kræve udlevering af telefoniske 

optagelser og elektronisk kommunikation netop for at undgå den type af situationer, der opstod under Hayes-

sagen.353 Det er jf. art. 34 også den kompetente myndighed som skal registrere og godkende administratorer 

af s ─ den er pålagt udnævnelsesrettigheder som værktøj til at bekæmpe manipulation. 

Kompetentemyndigheden har først og fremmest en tilsynsforpligtelse, men den har også mulighed for at 

fastsætte fleksible sanktioner, alt efter overtrædelsens grovhed og varighed mv, jf. art. 42 og 43 .354 På den 

baggrund eksisterer der en mulighed for at etablere standarder for hvad der sker ved overtrædelse af BMF. 

Det særlige ved den kompetente myndigheds rolle er, at der er fokus på ex post strategier i henhold til 

overtrædelse af BMF, udover nævnte udnævnelsesrettigheder, og der eksisterer da også en betydelig 

fleksibilitet ift. hvordan selve monitoreringspligten udøves. Muligheden for offentlig håndhævelse gennem 

de administrative sanktioner er da også relateret til en præventiv strategi ved pålæggelse af bøder, og 

offentliggørelse af overtrædere kan da også gøre det mindre attraktivt for en agent at begå sig i 

opportunistisk adfærd. Det tætte samarbejde med administratoren giver da den kompetente myndighed en 

finger på pulsen af omstændighederne for fastsættelse af RBMsne.  

4.2.4.6 Opsamling 

Governance-frameworket som etableres af BMF har særligt indført governancemekanismer og -krav for de 

private aktører, men har desuden indført skærpelser inde for den pålagte overvågning af fastsættelsen af 

RBMs. Frameworket kombinerer centrale og decentrale elementer i en hybridmodel, som tager sigte på at 

anvende de fordele og indsigt som private aktører på det finansielle marked er i besiddelse af, for fortsat at 

kunne følge med i den finansielle udvikling. Det tager sigte på særligt team produktion-problematikken, men 

lader også commons-problemet undergå monitoreringsmekanismer og andre governancemekanismer, der 

regulerer ex ante forløbet af en potentiel manipulerende adfærd. Fleksibiliteten for agenterne er blevet 

indskærpet både ift. interessekonflikter, men særligt også i relation til den overvågning og de 

transparensforpligtelser, som disse nu er underlagt i højere grad. Der kan dermed argumenteres for, at 

risikoen for at blive opdaget i opportunistisk manipulativ adfærd ved fastsættelsen af RBMs er væsentligt 

forhøjet, og at både de offentlige og private håndhævelsesmuligheder fastlægger en præventiv mekanisme, 
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idet agenterne risikerer at lide både økonomiske og prestigemæssige tab, som særligt kan have en præventiv 

effekt på bankerne, eftersom disses eksistensgrundlag afhænger af deres kunders tillid til dem. I relation til 

Swiss Cheese Model, kan governance-frameworket da illustreres således:  

 
Fig. 4.5. Egen tilvirkning. 

 

 

4.3 Konsekvenser på incitamenterne 

Når der indføres regler for, hvordan stillerne, indberetterne og administratorerne skal begå sig ifm. 

fastsættelsen af RBMs, øges risikoen for, at evt. manipulation opdages. På denne baggrund vil de spil, der 

blev introduceret i afhandlingens økonomiske del, i det følgende blive tilpasset således, at risikoen for at 

blive opdaget stiger med 50 %. Derved er risikoen på hhv. 15 % for CIBOR-stillere og 11,25 % for CITA-

stillere, og 22,5 % for begge, såfremt andre er blevet opdaget i at manipulere med deres kvoteringer. 

 

Dette medfører, at CIBOR-stillerne står overfor følgende afkast-matrix: 

 

Andre 

manipulerende 

stillere 

0 1 2 3 4 5 

Ikke manipulere 10 8,5 7,225 6,141 5,220 4,437 

Manipulere 9,75 8,1 6,698 5,505 4,492 3,630 

Tabel 4.2. 



 

 

104 

 

 

Det ses, at det er en dominerende strategi ikke at manipulere. Uanset hvor mange der ellers manipulerer, vil 

en stiller få mere ud af ikke selv at manipulere. Dette er dog kun hvis der ses på absolut afkast. Som 

beskrevet tidligere i afsnit 3.6.2, er den finansielle sektor præget af en udpræget konkurrence kultur, hvorfor 

relativ performance også er vigtigt. 

 

Det ses, at såfremt der kun er 1 stiller, der manipulerer, vil denne stiller have et forventet afkast på 9,75, 

mens de andre stillere har et forventet afkast på 8,5. Hvis den manipulerende stiller stopper den 

manipulerende adfærd, stiger dennes forventede afkast med 0,25, mens alle de andre stilleres afkast stiger 

med 1,5, hvorved de alle har et afkast på 10. Hvis der udelukkende tages udgangspunkt i relativ performance 

er der stadig incitament til at manipulere.  

 

Hvis der er 5, som manipulerer, vil dem, der manipulerer, have et afkast på 4,492, mens den, der ikke 

manipulerer, får et afkast på 4,437. Hvis den ikke manipulerende begynder at manipulere, vil alle 6 

manipulere, og vil hver især have et afkast på 3,630. Derved er det relativt set en fordel at manipulere i alle 

situationer. 

 

Derved er det en dominerende strategi at manipulere relativt set, mens absolut er det som sagt en 

dominerende strategi at undlade at manipulere. 

 

Da antagelsen om, at risikoen for at blive opdaget i manipulation stiger med 50 %, udelukkende er et skøn 

baseret på analyserne i indeværende afhandling, må det beregnes, hvor stor risikoen skal være, for at det 

forventede afkast er det samme, om man manipulerer eller ej, givet at alle de andre ikke manipulerer. 

 

I ligning (4) fra afsnit 3.6.2 var risikoen for at blive opdaget i manipulation givet som 10 %, hvis ligningen 

omskrives så risikoen er en variabel benævnt “r” kommer den til at se således ud: 

 

   y=10*(1-r)n+1+2-(5*(r+(1-(1-r)n)*0,5))    (8) 

 

For at finde frem til hvor stor risikoen skal være for at blive opdaget i at manipulere, for at det er ligegyldigt, 

om der manipuleres eller ej, sættes y lig det afkast, der kan fås, hvis ingen manipulerer ─ 10. Samtidig er n 0, 

da der tages udgangspunkt i, at der ikke er andre der manipulerer. Da der ikke er andre der manipulerer, 

behøves der desuden ikke at blive taget højde for, at risikoen for at blive opdaget stiger, såfremt andre bliver 

taget i at manipulere. 
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   10=10*(1-r)0+1+2-5r => 10=10*(1-r)1+2-5r => 10=10*(1-r)+2-5r => 

10=10-10r+2-5r => 10=12-15r => 10-12=-15r => -2=-15r => 15r=2 =>   

r=2/15 => r=0,1333333 

 

Risikoen for at blive opdaget skal være på 13,33 %, for at en stiller har det samme forventede afkast, om der 

ikke er nogen der manipulerer, eller stilleren er den eneste der manipulerer. Da udgangspunktet i CIBOR1-

spillet fra afsnit 3.6.2 var, at der var 10 % risiko for at blive opdaget, skal der en stigning på ⅓ eller 33 % til, 

for at det absolute incitament til at manipulere fjernes. 

 

Udover at risikoen for at blive opdaget i at manipulere stiger, når der bliver indført regulering på området, 

stiger de sanktioner der er, ved at manipulere også, hvilket er gennemgået i afsnit 2.5.4.4. 

 

Hvis der i stedet for at ændre på risikoen for at blive opdaget, bliver ændret på straffen, såfremt det bliver 

opdaget, skal ligning (4) endnu engang skrives om: 

 

   y=10*0,9n+1+2-(O*(0,1+(1-0,9n)*0,5))    (9) 

 

Hvor O er omkostningerne ved at blive opdaget i manipulation. Da der fortsat fokuseres på en enkelt 

manipulator, kan ligning (9) forenkles, ligesom ligning (8) blev forenklet: 

 

10=10*0,90+1+2-S*0,1 => 10=10*0,91+2-S*0,1 =>  

10=9+2-0,1S => 10=11-0,1S => 10-11=-0,1S =>  

-1=-0,1S => 0,1S=1 => S=10 

 

Derved skal omkostningerne ved at blive opdaget i manipulationen stige til 10 (100 %), for at det absolut er 

en dominerende strategi ikke at manipulere, givet at risikoen for at blive opdaget ikke ændrer sig. 

 

Derudover vil mange forskellige mix mellem stigning i risikoen samt stigning i omkostningerne også 

medføre målet om, at det er en dominerende strategi at manipulere. 

 

På samme måde kan incitamenterne undersøges for CITA. Først ønskes det, at undersøge hvor meget 

risikoen skal øges for at blive opdaget i manipulation, givet man er den eneste manipulator, og de andre 

faktorer holdes konstante, for at det bliver en dominerende strategi ikke at manipulere. 

Her tages udgangspunkt i ligning (7) fra afsnit 3.6.3, som omskrives ligesom ligning (4) blev omskrevet til 

ligning (8). 
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    y=10*(1-r)n+1+1,5-(5*(r+(1-(1-r)n)))    (10) 

 

Y sættes til 10, da dette er det afkast, der opnås, hvis der ikke manipuleres. Derudover simplificeres 

ligningen, da de andre stillere antages ikke at manipulere. 

 

10=10*(1-r)0+1+1,5-5*r => 10=10*(1-r)1+1,5-5r => 

10=10(1-r)+1,5-5r => 10=10-10r+1,5-5r => 10=11,5-15r=>  

15r=11,5-10 => 15r=1,5 => r=1,5/15 => r=0,1 

 

Derved skal risikoen for at blive opdaget i at manipulere med CITA, øges til 10 %, da den tidligere var på 7,5 

%, er det en stigning på 33 %, akkurat som ved CIBOR. 

 

Hvis det er omkostningerne ved at blive opdaget i at manipulere, der øges, skal ligning (7) endnu engang 

omskrives en smule: 

 

    y=10*0,925n+1+1,5-(O*(0,075+(1-0,925n)))   (11) 

Endnu en gang simplificeres den for at passe ind i at der kun er en manipulator, og det forventede afkast 

sættes til 10, hvorefter ligningen reduceres: 

 

10=10*0,9250+1+1,5-O*0,075 => 10=10*0,9251+1,5-O*0,075  

=> 10=9,25+1,5-0,075O => 10=10,75-0,075O =>  

0,075O=0,75 => O=0,75/0,075 => O=10 

 

Derved skal omkostningerne ved at blive opdaget i at manipulere med CITA, stige fra 5 til 10 dvs. 100 % 

ligesom ved CIBOR, hvilket også var at forvente, da ændringen i opdagelsesrisikoen var den samme. 

 

Uden regulering er den eneste direkte sanktion ved at blive opdaget i at manipulere, at de berørte stillere lider 

et tab af anseelse i samfundet. Dette kan som tidligere omtalt i afsnit 3.6.1 være markant, men det vurderes 

dog, at med reguleringen fra EU, der dikterer minimumsbøder på 10 % af omsætningen, at omkostningerne 

ved at blive opdaget i at manipulere, må være steget markant, og at 100 % ikke er helt usandsynligt. 
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4.4 Velfærd og Eksternaliteter 

4.4.1 Eksternaliteter efter BMF 

Som fastslået i afsnit 3.4.2, opstår der transaktionsomkostninger ud fra de eksternaliter som påvirker 

parterne. Disse or at BMF’s indførelse er efficient, må fordelene ved de positive eksternaliteter være større 

end ulempen ved at afholde omkostningerne relateret til de negative eksternaliteter ─ med andre ord skal 

transaktionsomkostningerne falde mere som følge af den øgede tillid til RBMsne grundet reguleringen, end 

omkostningerne til indrapportering og kontrol af kvoteringer stiger som følge af reguleringen. I ovenstående 

figur er anvendernes efterspørgsel efter RBMs illustreret som en funktion af de transaktionsomkostninger, 

som skal afholdes, såfremt der foregår manipulation. Jo flere omkostninger anvenderne selv skal bruge på at 

komme med deres eget bud på hvad markedsrenten er, dette være sig i form af søge- og 

forhandlingsomkostninger, jo mindre er efterspørgslen. Markedets ligevægt er ikke optimalt, hvilket 

hæmmer samfundsvelfærden på baggrund af mindre aktivitet i markedet. Som det fremgår af figuren, bliver 

RBMsne, og de hertilknyttede fordele, anvendt i højere grad, hvilket forøger samfundsvelfærden. I dette 

tilfælde kan den positive eksternalitet skyldes lovindgreb som BMF, som øger tilliden til stillernes 

fastsættelsesprocedure, således at anvendere ikke selv afholder de højere søge- og forhandlingsomkostninger. 

Stillere pålægges øgede omkostninger  

Det skal bemærkes i denne anledning, at stillere formodes at have større omkostninger ved at overholde 

BMF på baggrund af internaliseringen af den negative eksternalitet som de tidligere udsatte samfundet for, 

samt samfundets yderligere omkostninger relateret til tilsynsmyndighedens kontrolomkostninger. I det at 

anvendelsen af RBMs er baseret på antagelsen om at disse er transaktionsomkostningsminimerende, vil en 

afvigelse fra at anvende stillernes særlige viden, kompetencer og indsigt i de finansielle markeder være 

tilknyttet højere søge- og forhandlingsomkostninger for langt de fleste anvendere. Hvorvidt et lovindgreb er 

velfærdsmaksimerende fra et samfundssynspunkt, forudsætter derfor at kontrolomkostninger til at overholde 

loven er lavere end de nævnte søge- og forhandlingsomkostninger. 

4.4.2 Samfundsvelfærd og -efficiens 

Som nævnt ovenfor i afsnit 3.4.2, er det normative Coase-teoreme baseret på, at hvis 

transaktionsomkostningerne er så høje at de forhindre forhandlinger, vil ressourceudnyttelsen blive pareto-

effektiv hvis rettighedsallokoeringen, som udgangspunkt, er som i en verden uden transaktionsomkostninger, 

men ellers ikke. De negative eksternaliteter ved, at der foregår manipulation, kan betragtes som de 

forhandlingsomkostninger der er for anvenderne ifm. at bruge.355 I det følgende antages det, at eftersom 

stillerne af RBMs er i besiddelse af ressourcer som gør dem i stand til at kunne fastsætte RBMs billigt, og at 

det for anvenderne er relativt dyrt ift. de søgeomkostninger, der eksisterer for dem i relation til selv at 

                                                
355 se evt. afsnit 3.4.2 ovenfor.  
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fastsætte markedsrenten, vil disse omkostninger afholde anvenderne fra selv søge den nødvendige 

information om markedsrenten.356 Der er dermed tale om en monopol-lignende situation, såfremt stillerne 

betragtes som en enkelt enhed.357 Dermed er det kun de anvendere som tør stole på stillerne, der anvender 

RBM. Følgende illustration viser fordelingen af payoffs ved anvendelse af RBM, såfremt at der ikke 

eksisterer regler på området: 

 

 
Fig. 4.6. Eide & Stavang, 2008, s. 105. Egen tilvirkning. 

 

Fig. 4.6 viser hvordan der skabes et dødvægtstab når der manipuleres med RBM. Hvis der ikke manipuleres, 

er efterspørgselskurven D*, og ligevægtspunktet EQ*. Når der manipuleres, falder efterspørgselskurven 

svarende til de ekstra transaktionsomkostninger anvenderne skal afholde. Det nye ligevægtspunkt er EQ1. 

Dødvægtstabet er den røde trekant. Selvom både producer- og consumersurplus falder, kan stillerne stadig 

opnå en gevinst på manipulationen, da overskud fra derivathandler ikke afspejles i grafen. Indsættes der en 

positiv eksternalitet i form af lovindgreb, der fjerner den negative eksternalitet, kan ovenstående graf 

opstilles således: 

 

                                                
356 Bemærk, at såfremt manipulationen er opdaget, vil ingen anvendere bruge s.  
357Der er dog tale om et oligopol, men ud fra et samfundsperspektiv er stillerkredsen den eneste udbyder af det 
pågældende RBM, og samfundets velfærd er fordelt mellem stillerkredsen og anvenderne i dette eksempel. 
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Fig. 4.7 Egen tilvirkning. 

 

Den positive eksternalitet i form af lovregulerede governance mekanismer påvirker dermed de 

forhandlingsomkostninger som anvenderne har ved at bruge s, idet at disse nu har større tiltro til at der ikke 

foregår manipulation med baggrund i de regler og overvågning som stillerkredsen er underlagt. Det skal 

bemærkes, at der følger større omkostninger for stillere, ift. den øgede rapporteringsindsats og øgede 

kontrolomkostninger for tilsynsmyndighederne, hvilke dog formodes at være lavere end det anvenderne 

bruger mindre på søge- og forhandlingsomkostninger, idet der er indført standardiserede procedurer og 

specialiserede kompetencer hos stillere, kompetente myndigheder og administratorer, hvilket kan betragtes 

som stordriftsfordele.  

 

Generel samfundsvelfærdsteori opstiller typisk, at velfærden afhænger af hvorvidt der sker et effektivt 

ressourceforbrug og hvordan goder allokeres i samfundet.358 Det følger Coases normative teoreme at såfremt 

indtægter kan omfordeles omkostningsfrit, kan enhver pareto-effektiv løsning opnås gennem et frit 

marked.359 Pareto-kriteriet er behandlet ovenfor, men er ikke det eneste kriterie som definerer hvilken 

strategi en spiller bør vælge for at opnå størst payoff uden at andre skades. I relation til samfundsvelfærd er 

særligt Kaldor Hicks-kriteriet anvendt, hvis udgangspunkt ligger i ovennævnte velfærdsteoreme, eftersom at 

dette kriterie fastlægger, at tiltag bør gennemføres, såfremt aktøreren, der opnår en gevinst på dette, er i stand 

til at kompensere aktøren, der lider et tab på baggrund af nævnte tiltag. Dette er i litteraturen beskrevet som 

velfærdsmaximering.360 kan anføres, at stilleres overnormale overskud ved manipulation kan være højere end 

anvendernes tab i form af øgede transaktionsomkostninger ─ Dog foretages manipulationen for at sikre en 
                                                
358Eide & Stavang, 2008, s. 96.  
359lbid, s. 98. 
360Posner, 1980, s. 244.  
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gevinst på en finansiel kontrakt, der pr definition er et 0-sum spil; den gevinst stilleren opnår på denne, 

mistes samtidig kontraktens modpart, der skabes derfor ingen værdi.361 Når der samtidig, som illustret 

ovenfor i figur 4.6 opstår et dødvægtstab som følge af forhøjede transaktionsomkostninger og mindre 

volumen i låntagning, medfører manipulation en samlet negativ effekt på samfundsvelfærden. Dette stemmer 

også overens med at spillene i kapitel 3 har kaldor-hicks efficiente payoffs hvis ingen manipulerer, samt at 

spillet i tabel 4.2 har den dominerende strategi ikke at manipulere. 

 

For at BMF er Kaldor-Hicks efficient, skal det gælde, at de marginale omkostninger det medfører, at indføre 

skærpede krav på området, er lig med de marginale fordele de skærpede krav giver, i form af lavere 

transaktionsomkostninger og dermed større aktivitet i markedet. Derfor skal BMF facilitere, at samfundet er i 

stand til at opnå det størst mulige afkast ved brug af færrest mulige ressource ved anvendelsen af RBMs. 

  

                                                
361 Dermed ikke sagt, at finansielle kontrakter ikke skaber værdi, men det er udenfor denne afhandling. 
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4.5 Integreret konklusion 

Den særlige agency-struktur på markedet for fastsættelse af RBMs har påkrævet effektive 

governancemekanismer for at imødekomme de PA-teoretiske problemstillinger som denne struktur har 

affødt. I relation til BMF, er de krav som denne har medført i overensstemmelse med de anbefalede 

mekanismer som litteraturen har frembragt på nuværende tidspunkt. De problemstillinger som blev illustreret 

under Hayes-sagen er alle omfavnet af BMF, der på den måde søger at imødekomme de negative 

eksternaliteter som koster samfundet og forbrugere velfærd.  

 

Stillerne har efter indførelsen af reglerne ikke længere noget incitament til at manipulere, eftersom at BMF 

har medført øgede transaktionsomkostninger for at begå sig i denne opportunistiske adfærd. Dette har 

medført at der er færre transaktionsomkostninger for anvenderne ved at anvende RBMs, og det er dermed 

blevet billigere for disse at nyde fordelene ved RBMs.  

 

På trods af, at det har skabt øgede kontrolomkostninger at indføre et offentligt tilsyn og skærpede krav på 

området for fastsættelsen af RBMs, skal disse omkostninger nu afholdes af specialiserede enheder indenfor 

denne industri, som er i stand til at skabe mest muligt ud af de færreste ressourcer på området. Med 

indførelsen af regulering på området, er det forventede afkast steget for både stillere og anvendere af RBMs. 

Udover at gøre “kagen” større ved at mindske dødvægtstabet, medfører reguleringen også, at anvenderne får 

en relativt større del af det surplus de skaber.  
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Kapitel 5 ─ Konklusion 

Det kan konkluderes, at BMF skaber større troværdighed til RBM’s ved at opstille skærpede materielle krav 

overfor de aktører, som bidrager til fastsættelsen af dette. Frameworket i BMF er baseret på bekæmpelse af 

interessekonflikter og søger i nogen grad at opretholde den fornødne uafhængighed hos de parter, som 

fastsætter RBM’s som CIBOR og CITA, for at disse fortsat kan producere disse RBM’s til samfundets gavn. 

Administratorer har fået en mere omfangsrig funktion i relation til deres rolle som leverandør af RBM’s. De 

er blevet underlagt krav om bekæmpelse af interessekonflikter, ved skærpede organisatoriske krav f.eks. 

whistleblower-ordninger. Der er brudt med den fleksibilitet, som kan udgøre grundlaget for manipulerende 

adfærd. De nye governance- og kontrolkrav for stillere og administratorer bidrager til en stærkere 

modstandsdygtighed overfor aktører med grelle motiver. Administratorers rolle som assistent til 

tilsynsmyndighederne medfører en øget gennemsigtighed, og denne fremgangsmåde, hvormed 

administratoren er en videns- og kompetencecentral inden for det pågældende område, hvorpå BM'et 

fastsættes, skaber en større fleksibilitet i udviklingen på f.eks., finansielle markeder. Dette er suppleret af 

administratorens beføjelser og adgang til den data, som udgør grundlaget for stillernes 

indberetningskvoteringer samt valideringsmekanisme af denne, og de opbevaringskrav som stillere er 

underlagt til dette formål. Særligt det i BMF art. 15 opstillede krav til et adfærdskodeks for stillere 

udarbejdet af administratorer, er med til at ensrette den kontrol og fremgangsmetode, som benyttes ved 

leveringen af RBM’s, hvilket er en væsentlig skærpelse i forhold til den tidligere retsstilling.  

 

Kravene til stilleres organisation, medarbejderkompetencer, indberetningsprocesser og dokumentation er 

med til at styrke administrators monitoring af disse, hvorfor det nu er blevet sværere at holde opportunistisk 

adfærd skjult, uafhængigt om den udøves af en enkelt medarbejder eller stillerens organisation som helhed. 

Den indskrænkede fleksibilitet ift. tidligere stillere nu skal agere under, er med til at modvirke den type af 

manipulerende adfærd, der bl.a. blev afdækket i Hayes-sagen, grundet den øgede fokus der er kommet på 

adfærden på stillere, dens indberetninger og ansatte. 

 

De kompetente myndigheder har tilsvarende fået bedre værktøjer i deres monitorering af stillere og 

administratorer, hvilket bidrager til gennemsigtighed på området. Særligt samarbejdspligten med 

administratorer, har givet myndighederne et ekstra sæt øjne på et komplekst finansielt område. 

Medlemsstaterne har samtidig fået vide ramme til at fastsætte hvordan tilsynsmyndigheden skal sikre at 

BMF bliver overholdt og dermed modvirke manipulation.  

 

De økonomiske forhold bag den markedsmanipulerende adfærd kan tilskrives den profit, som stillere har 

kunnet opnå ved at lade deres tradere og stillere samarbejde. Risikoen for, at denne adfærd blev opdaget, har 
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tidligere været ganske lav. Hvorfor det har været en dominerende strategi at agere på denne måde, på 

baggrund af den asymmetriske information som stillerne har kunnet udnytte relativt omkostningsfrit. Alt 

afhængigt af det RBM som stilleren nu har ønsket at manipulere, har der også været fordele og ulemper 

involveret i dette ─ det altovervejende udgangspunkt er da, at det har været mere fordelagtigt at manipulere 

med et RBM som CIBOR, der er skønsbaseret, fremfor et som CITA, der er baseret på faktiske transaktioner 

i markedet, eftersom omkostningerne i forbindelse med manipulation af CIBOR har været lavere. Derfor 

fremstår CITA som et mere sikkert RBM, hvilket også har været påpeget tidligere. Det kan konkluderes at, 

der i fravær af regler på området, har været incitament til at manipulere med RBM’s, og at en kontrol med 

dette har været nødvendig. Dog kan det konstateres, at RBM’s baseret på reelle transaktioner er mere 

pålidelige, men at disse også har sine ulemper hvorfor forskellige RBM’s må supplere hinanden.  

 

Det kan konkluderes at agency-strukturen ved fastsættelse af RBM’s har medført krav om særlige 

governancemekanismer for at imødekomme disse. Der har eksisteret et behov for at slå ned på de 

incitamenter, som har medført den manipulerende adfærd, hvilket er de økonomiske og prestigemæssige 

fordele, som der kan eksistere ved at være stiller af et RBM. Det har længe været diskuteret hvorvidt man 

kan sikre fordelene ved RBM’s, og på samme tid sikre sig at fastsættelsen foregår pålideligt. BMF virker 

som bolvæk mod den manipulation der foregik op til LIBOR-skandalen i 2012. Det er nu sværere at holde 

manipulation hemmelig, idet meget af den information, som før var skjult og kraftig årsag til 

informationsasymmetrien, nu er blevet pålagt gennemsigtighedskrav. Skulle stillere alligevel forsøge at 

omgå kravene i BMF, risikerer de både store økonomiske bøder og prestigemæssige ridser i lakken, idet 

sanktioner truffet af den kompetente myndighed skal offentliggøres. Da at stillere ofte er kreditinstituter, er 

dette en væsentlig risiko, da deres forretningsmodel typisk er baseret på tillidsforholdet mellem stilleren og 

deres kunder. Det samme gør sig gældende for de fysiske personer0 der arbejder hos stilleren, idet de også 

risikerer store bøder. Derudover kan en offentliggørelse om involvering i manipulation i høj grad skade deres 

fremtidsudsigter indenfor branchen, idet at andre stillere formentlig vil forholde sig kritiske overfor denne 

form for adfærd, men også pga. at der er retsregler, som forbyder dem at ansætte en person der har været 

involveret heri. Det har været formålet med BMF at sikre integritet af RBM’s, idet anvendelsen af disse 

medfører besparelser af transaktionsomkostninger for hele samfundet. Det er i denne afhandling konkluderet, 

at selvom BMF medfører øgede omkostninger for de kompetente myndigheder, administratorer og stillere, 

opnår samfundet som helhed en gevinst, da transaktionsomkostningerne falder, mere end 

kontrolomkostningerne stiger. Herved kan samfundet som helhed nyde fordelene af RBM’s uden at skulle 

bekymre sig om manipulation af disse i samme grad som tidligere. På den baggrund konkluderes det, at BMF 

er et effektivt værktøj i forfølgelsen af dens formål. 
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