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d var tid diskon
ill nominella o
isken genom a
g och därför k
t största bidra

har en relativt 

ationer och an
ditspreadar på
vesterat i. Bol
readrisken be

förändringar
es ett lån om 1
rnlånet ersätt
hantera detta 
igt standardm

nsförsäkringa
de uppgick vid
med hänsyn ti
av Länet Förva
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