Komunikat dla klientów Getin Noble Bank S.A. w sprawie
przyszłego zaprzestania opracowywania i publikacji wskaźnika
referencyjnego LIBOR JPY
Prezentowana informacja jest ważna w szczególności dla klientów, którzy korzystają lub zamierzają korzystać
z produktów opartych o wskaźnik referencyjny LIBOR JPY.

5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority – FCA – (brytyjski organ nadzoru finansowego) opublikował stanowisko, w którym ogłosił m.in., że zakończy się opracowywanie następujących wskaźników referencyjnych:
nazwa wskaźnika referencyjnego

termin

data zaprzestania opracowywania

LIBOR CHF

O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR EUR

O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR GBP

O/N, 1W, 2M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR JPY

S/N, 1W, 2M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR USD

1W, 2M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR USD

O/N, 12M

z dniem 30.06.2023 r.

Co oznacza komunikat FCA?
Stanowisko FCA oznacza, że po upływie wskazanych dat, wskaźnik referencyjny LIBOR (dla konkretnych walut)
nie będzie publikowany. Tym samym LIBOR nie będzie mógł być dłużej wykorzystywany m.in. jako wskaźnik
referencyjny do określenia wysokości oprocentowania i kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu
finansowego lub umowy, na przykład kredytu na zakup nieruchomości.

Czy stanowisko FCA odnosi się również do LIBOR JPY 3M?
Tak, z tym, że dla wskaźnika LIBOR JPY o terminach 1M, 3M oraz 6M FCA rozważa podjęcie działań, które mają
na celu zobowiązanie IBA do publikacji tzw. „syntetycznej” wersji tych wskaźników również po zakończeniu 2021 r.
Zastosowanie takiego rozwiązania nie jest jednak przesądzone i zależy m.in. od rozszerzenia kompetencji FCA
oraz wyniku konsultacji prowadzonych w tym zakresie. Niezalenie od tego całkowite zaprzestane publikacji
LIBOR JPY o terminach 1M, 3M oraz 6M w obecnym kształcie nastąpi z dniem 31 grudnia 2021 r.

IBA – ICE Benchmarks Administration – administrator odpowiedzialny za opracowywanie wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR
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Czy wskaźnik syntetyczny zastąpi dotychczas używany LIBOR JPY 3M?
Zgodnie ze stanowiskiem FCA po 31 grudnia 2021 r. syntetyczny LIBOR JPY 3M nie będzie spełniał warunku
reprezentatywności. Tym samym, obecnie nie przewidujemy stosowania tego wskaźnika w umowach kredytowych z klientami począwszy od dnia 31 grudnia 2021 r.

Jakie działania podejmujemy w związku z decyzją FCA?
Zgodnie z przepisami BMR przygotowaliśmy plan awaryjny na wypadek zaprzestania publikacji lub istotnej
zmiany wskaźnika referencyjnego (dalej „Plan”). Podstawowym zadaniem Planu jest ustalenie trybu postępowania w celu zapewnienia wykonywania umów klienta z Bankiem, w których wykorzystano dany wskaźnik.

BMR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru
wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE)
numer 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.).

Prowadzimy prace w zakresie szczegółowych rozwiązań, które umożliwią dalsze wykonywanie umów z klientami
po 31 grudnia 2021 r.

Jakie informacje przekażemy?
Będziemy Państwa informowali o uruchomieniu i sposobie zastosowania Planu w odniesieniu do umów, których
dotyczy zaprzestanie publikacji wskaźników i możliwych zamiennikach dla LIBOR JPY

Informacje dodatkowe
Zgodnie z BMR, Komisja Europejska może wyznaczyć zamiennik (inny wskaźnik referencyjny) dla znikającego
wskaźnika referencyjnego. Uprawnienie dla Komisji Europejskiej przyznano, aby systemowo rozwiązać kwestię
kontynuacji umów po zaprzestaniu opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. W przypadku wyznaczenia
przez Komisję Europejską zamiennika, wskaźnik ten będzie miał zastosowanie z mocy prawa do wszystkich umów
i instrumentów finansowych, w których nie zostały zawarte lub nie mogą być zastosowane postanowienia z Planu.
Z dostępnych obecnie informacji wynika, że Komisja Europejska nie planuje korzystać z przyznanego jej uprawnienia w odniesieniu do LIBOR JPY (dla wszystkich terminów) i nie będzie podejmowała prac zmierzających
do wyznaczenia jego zamiennika.

Przydatne linki

Pełna treść komunikatu FCA
www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie
www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72821&p_id=18#1
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