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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte  

 Coeli Wealth Management AB (Coeli eller Bolaget), org. nr. 556680–1716, har 

Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden (VpML). Bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning, 

orderförmedling, försäkringsförmedling, placering av finansiella instrument utan fast 

åtagande och depåförvar till privatpersoner och företag. Inom rådgivning förmedlar Bolaget 

diskretionära investeringsportföljer som förvaltas av systerbolaget Coeli Asset Management 

AB (CAMAB). Rådgivning lämnas främst kring Coeli-gruppens egna produkter samt ett 

urval av externa leverantörers produkter.  

 Bolaget ingår i Coeli-gruppen och ägs till 100 procent av Coeli Holding AB, org.nr. 556790–

3199. I gruppen ingår också Coeli Asset Management AB, Coeli Frontier Markets AB, Coeli 

Private Equity Management I och II AB, Coeli Real Estate AB, Coeli Global AB och en rad 

icke-tillståndspliktiga bolag. Huvudägare till Coeli Holding AB är Mikael Larsson.  

 Coeli-gruppens koncernstruktur och verksamheter, interna förhållanden mellan bolagen 

(t.ex. uppdragsavtal och distribution av egna produkter) samt externa omständigheter, kan 

ge upphov till olika typer av intressekonflikter som kan vara till nackdel för kunder till Coeli 

om de inte hanteras på rätt sätt.  

 Med utgångspunkt i de regelverk som är tillämpliga på Coeli har styrelsen därför beslutat att 

införa och tillämpa dessa riktlinjer, som syftar till att  

a. identifiera vilka omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt 

som medför en betydande risk för att en eller flera kunders intressen påverkas 

negativt med hänsyn till den verksamhet som utförs av Coeli, och 

b. ange vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra och hantera sådana konflikter.  

 Det kan uppkomma situationer som leder till att Coelis kunders intressen kan komma att 

påverkas negativt. Om sådana omständigheter uppkommer och Coelis åtgärder inte räcker 

för att rimligen säkerställa att riskerna för att kundernas intressen påverkas negativt 

kommer att förhindras, kommer Coeli att informera berörda kunder om konflikten innan 

Coeli utför några tjänster för kunders räkning. Information till kunder tillhandahålls som 

framgår av punkt 7 nedan.     

2. Riktlinjernas tillämplighet och målgrupp  

2.1 Dessa riktlinjer omfattar alla anställda, anknutna ombud och, i tillämpliga delar, styrelseledamöter, 

uppdragstagare och konsulter. Koncerninterna uppdragstagare, oavsett verksamhet, omfattas 

alltid av dessa riktlinjer.  

3. Definitioner  

Närstående fysisk person: make/maka, sambo eller registrerad partner, minderåriga barn och 

styvbarn.  



 

Typ av dokument Informationsklass Ägare Status 
Riktlinjer Får distribueras VD   Antagna 

   

Närstående juridisk person: en juridisk person i vilken en anställd, styrelseledamot etc. utövar ett 

bestämmande inflytande eller har ett väsentligt intresse.  

4. Grundläggande principer för arbetet med intressekonflikter 

4.1 Ansvarsfördelning och rapportering  

 Verkställande direktörer (VD) ansvarar för att implementera dessa riktlinjer. VD ska 

regelbundet utvärdera eventuella uppkomna situationer i Bolagets verksamhet som kan 

anses innebära intressekonflikter. Om en intressekonflikt kan anses föreligga, ska VD 

besluta om hur man på bästa sätt ska säkerställa att ingen part otillbörligt gynnas eller hur 

intressekonflikten ska hanteras.  

 Bolagets ledningsgrupp ska arbeta aktivt med att löpande identifiera, följa upp och hantera 

de eventuella intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten i enlighet med dessa 

riktlinjer.  

 Anställda ska omedelbart informera sin närmaste chef eller Compliance-funktionen om 

situationer där eventuella intressekonflikter har identifierats eller kan komma att uppstå. 

 Bolagets styrelse ska vid varje styrelsemöte informeras om förekomsten av eventuella 

uppkomna väsentliga intressekonflikter i verksamheten samt om de intressekonflikter som 

identifierats i samband med - eller som uppkommit till följd av – uppdragsavtal. Styrelsen 

ska vidare få information om hur dessa konflikter hanteras. Denna information ska lämnas 

av VD.  

4.2 Uppföljning och dokumentation  

 Compliance-funktionen ska löpande genom kontroller pröva om Bolagets åtgärder för att 

hantera intressekonflikter är verkningsfulla. Utfallet av kontrollerna ska rapporteras till 

styrelsen. 

 Identifierade existerande och potentiella intressekonflikter ska dokumenteras i en särskild 

logg som administreras av Compliance-funktionen. Dokumentationen ska innehålla 

information om hur intressekonflikten hanteras.  

4.4  Omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter och hur dessa 

identifieras  

 Intressekonflikter kan uppstå när två eller flera parter har motstående eller potentiellt 

motstående intressen. Konflikterna kan förekomma i Bolagets verksamhet där kunders 

intressen ställs mot andra intressen, exempelvis i förhållande till andra kunder, till Coeli-

gruppen eller något av bolagen i gruppen eller till dem närstående fysiska eller juridiska 

personer, eller till ledande befattningshavare eller andra anställda inom gruppen. Konflikten 

kan även förekomma gentemot olika leverantörer till gruppen.  
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4.5  Kriterier för att identifiera intressekonflikter  

 För att kunna identifiera intressekonflikter som uppstår i Bolagets tillståndspliktiga 

verksamheter ska Bolaget åtminstone ta hänsyn till om Bolaget, Bolagets anställda, 

uppdragstagare, styrelseledamöter eller till dessa personer närstående fysiska eller 

juridiska personer 

a. sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på 

bekostnad av kunden,  

b. har ett annat intresse än kunden av resultatet av en tjänst som tillhandahålls eller av en 

transaktion som genomförs för en kunds räkning,  

c. har ett ekonomiskt intresse eller annat incitament att gynna någon annan kunds eller 

kundgrupps intressen framför kundens intressen,  

d. bedriver samma slags verksamhet som kunden,  

e. i samband med utförandet av tjänster för kunders räkning tar emot, eller kommer att ta 

emot ett incitament av någon annan än kunden i form av monetära eller icke-monetära 

förmåner eller tjänster. 

5. Identifierade intressekonflikter  

5.1 Vid arbetet med att identifiera intressekonflikter som bedöms medföra betydande risk för att en 

kunds intressen påverkas negativt med hänsyn till de tjänster som Bolaget utför, har följande 

intressekonflikter identifierats. 

Provisioner och andra incitament inom rådgivningen 

Bolaget bedriver icke-oberoende rådgivning vilket innebär att Bolaget erhåller provision för 

förmedling av finansiella instrument och försäkringar. Provisioners storlek kan variera mellan olika 

produkter. Rådgivning sker främst i Coeli-gruppens egna fonder och diskretionära 

portföljförvaltningstjänster. Det ligger i Bolagets och Coeli-gruppens intresse att produkter med 

högre provision väljs framför produkter med lägre provision och att det egna utbudet väljs framför 

externa alternativ, trots att sådana kan ge kunderna möjlighet till högre avkastning till lägre 

kostnader. Därvidlag föreligger en intressekonflikt mellan å ena sidan kundens intresse av 

kostnadseffektiva avkastningsmöjligheter, och å andra sidan Coeli-gruppens vinstintresse. 

Bolaget vidtar flertalet åtgärder för att förhindra att kunderna blir påverkade negativt av denna 

intressekonflikt. Bolaget följer de regler som gäller för mottagande av provisioner. Detta innebär 

bl.a. att provisionerna måste vara utformade för att höja kvalitén på den erbjudna tjänsten till 

kunden. Därutöver ska alla finansiella instrument endast förmedlas till kunder som omfattas av 

instrumentets på förhand bestämda målgrupp som måste beaktas av alla som deltar i 

förmedlingen. Bolaget strävar också efter långsiktiga kundrelationer och arbetar därför aktivt med 

att skapa en kultur som uppmuntrar rådgivarna att alltid sätta kundens bästa i centrum. Bolagets 

belönar inte sina rådgivare med produktspecifika ersättningar. Incitamentet för en rådgivare att 

lämna råd om en specifik produkt är därför begränsat. Alla Bolagets rådgivare och anknutna 
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ombud är utbildade inom kundskydd och omsorgsplikt och de är skyldiga att motivera alla 

lämnade råd. Detta gör att rådgivarna blir tvungna att tänka igenom sina råd noga.  

Bolaget ska i sin kommunikation med kunderna vara tydlig med att rådgivning och förmedling sker 

primärt i Coeli-gruppens egna utbud och inte är oberoende. Detta framgår också av namnet på de 

produkter som tillhandahålls då de innehåller ordet ”Coeli”. Coeli är således transparent gentemot 

kunden vad avser tillhandahållna produkter som är framtagna och utgivna av andra Coeli-bolag. 

Coeli är även transparent med storleken på provisioner som det erhåller för förmedlingen genom 

att kunden får en redovisning av kostnader och provisioner vid varje förmedlingstillfälle.      

Anknutna ombud 

Bolaget använder sig av anknutna ombud för att marknadsföra Bolagets tjänste- och 

produktutbud. För detta erlägger Bolaget en ersättning till det anknutna ombudet. De anknutna 

ombudens ersättningar kan vara utformade på det sättet att deras intjäning är olika för olika 

produkter som de förmedlar. Detta skapar ett incitament att rekommendera produkter med högre 

intjäning framför produkter med lägre intjäning, trots att kundens kulle gynnas mer av en annan 

placering.  

Bolaget försöker utforma ersättningsarrangemangen till anknutna ombud på ett sådant sätt att 

skillnaderna i storleken på provisioner mellan olika produkter inte blir betydande. Därutöver 

tillämpas samma åtgärder som för Bolagets egna rådgivare i fråga om utbildning i kundskydd och 

omsorgsplikt samt motivering av lämnade råd.  

Ersättningssystemet 

Ett felaktigt utformat ersättningssystem kan ge Bolagets rådgivare ett incitament att 

rekommendera kunder produkter och tjänster som medför högst ersättning för rådgivaren stället 

för sådana produkter och tjänster som är bäst för kunden.  

Bolaget hanterar denna intressekonflikt genom att tillämpa fasta löner utan några direkta 

kopplingar till försäljning av specifika produkter. Eventuella rörliga ersättningar ska riskjusteras 

och skjutas upp i enlighet med det regelverk som gäller för den aktuella medarbetaren. Eventuell 

rörlig ersättning ska baseras på relevanta och på förhand fastställda kriterier som är mätbara. 

Huruvida en rådgivare erhåller rörlig ersättning eller inte och storleken på den eventuella rörliga 

ersättningen påverkas således av många olika kriterier och kopplingen mellan förmedling av en 

viss produkt och en rådgivares rörliga ersättning är i princip obefintlig. Bolaget anser att risken för 

att en kund skulle påverkas negativt av intressekonflikten är mycket liten.  

Orderläggning i den diskretionära förvaltningen  

Bolaget förmedlar diskretionära portföljer som förvaltas av CAMAB och som i mångt och mycket 

efterliknar vissa fonders strategier. Dessa portföljer och fonder kan från tid till annan äga och 

handla i samma värdepapper. CAMAB sammanlägger inte order för fond och diskretionära 

portföljer, vilket innebär att handeln i diskretionär förvaltning alltid sker efter fonden, vilket i sin tur 

skulle kunna leda till att endera kundgrupp över tid får sämre pris.   
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CAMAB hanterar detta genom att fonder och diskretionära investeringsportföljer som separata 

produkter varför jämförbara transaktioner i fonder och diskretionära portföljer inte sammanläggs. 

Fonderna kommer i normalfallet att prioriteras och i så fall ska handeln i diskretionära portföljer 

ske snarast möjligast därefter. Förvaltarna ska vidta åtgärder för att säkerställa att handeln kan 

ske snarast möjligast, och rutinerna ska återges i CAMAB:s skriftliga instruktioner för handel i 

diskretionära portföljer. 

Handel i diskretionära investeringsportföljer  

Genom att utföra transaktioner i diskretionärt förvaltade investeringsportföljer skulle en förvaltare 

kunna generera courtage som belastar portföljerna som transaktionsavgifter och därmed utgör en 

källa till intjäning för Coeli-gruppen, utan att transaktionerna är till nytta för kunder.  

CAMAB hanterar intressekonflikten genom interna regler som föreskriver att transaktioner i 

portföljerna är enbart tillåtet om något av följande skäl föreligger:  

▪ Nyinvesteringar, avyttringar och omallokeringar  

▪ Rebalansering  

▪ Förändringar av målvikten i portföljen  

▪ Hantering av kassaflöden som uppstår till följd av insättningar, uttag och bolagshändelser 

(utdelningar, inlösen mm)  

Om möjligt ska rebalansering ske samtidigt som en omallokering i syfte att minimera antalet 

transaktioner i portföljen och därmed transaktionskostnaderna.  

Placering av finansiella instrument  

Incitament att gynna emittentkund framför investerarkund  

Bolaget åtar sig placeringsuppdrag, vilket innebär att Bolaget hjälper en emittent av finansiella 

instrument med att hitta potentiella investerare till en emission som emittenten planerar att 

genomföra. Bolaget tar emot provision för placeringsuppdragen. Som en följd av detta, och det 

faktum att emittenten är bolagets kund, har bolaget ett intresse i att placeringen blir lyckad. Det 

förekommer också att emittenten är ett närstående bolag till Bolaget. Bolagets eller rådgivarnas 

relation till emittenten kan därför utgöra ett incitament att gynna emittenten framför 

investerarkunder. Det skulle därför kunna hända att en rådgivare gynnar emittentkunden framför 

investerarkunden genom att rekommendera en investerarkund att placera i finansiella instrument 

som emitteras av emittentkunder, trots att detta inte ligger i investerarkundens intresse.  

Bolaget vidtar samma åtgärder som ovan (se stycket ”Provisioner och andra incitament inom 

rådgivningen”) för att hantera denna intressekonflikt.  

 

Incitament att gynna en emittent framför en annan emittent 
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Bolaget tar emot provision för placeringsuppdragen. Provisionernas storlek kan variera något 

beroende på uppdraget. Detta kan ge Bolaget ett incitament att gynna en emittent framför en 

annan genom att Bolaget prioriterar förmedling av den emissionen som medför högst intjäning 

framför den andra. 

Bolaget förhindrar detta genom att inte ha flera placeringsuppdrag igång samtidigt. Dessutom är 

emissionerna spridda i olika tillgångsklasser och risksegment och tilltalar därmed olika 

kundgrupper.    

Tilldelning  

Om en emission blir övertecknad skulle Bolaget kunna gynna vissa kunder framför andra genom 

orättvis tilldelning av andelarna i emissionen. Att en viss kund bedöms medföra högre 

intjäningspotential till bolaget skulle kunna utgöra ett incitament till ett sådant förfarande. 

Bolaget förhindrar intressekonflikten genom att tilldelning av andelar alltid sker centralt enligt på 

förhand beslutat ordning. Rådgivare får inte delta i tilldelningsbesluten. 

Övriga intressekonflikter  

Gåvor och förmåner  

Bolaget, anställda, uppdragstagare och styrelseledamöter kan erhålla gåvor och förmåner som 

kan medföra konflikter med kunder likväl som med Bolagets intressen, eftersom gåvor eller 

utsikter att erhålla gåvor kan föranleda beslut som inte är fullt ut baserade på omsorgen om 

kunders eller Bolagets intressen. 

Intressekonflikten hanteras genom att Bolaget tillämpar interna regler och rutiner för mottagande 

och givande av gåvor och förmåner. Enligt de interna reglerna är vissa gåvor och förmåner 

förbjudna och vissa ska rapporteras, vilket medför transparens och kontroll.  

Anställdas och till dem närståendes egna affärer  

Coeli har identifierat att personer med tillgång till information om kunders värdepappersaffärer 

eller handeln i diskretionärt förvaltade investeringsportföljer kan utnyttja sådan information vid 

egna värdepappersaffärer. Utnyttjandet kan bestå i att personerna tar värdepapperspositioner 

som drar fördel av eventuell marknadspåverkan som orsakas av transaktionerna som görs inom 

Coeli-gruppen.  

Denna potentiella intressekonflikt hanteras genom att samtliga anställda och andra relevanta 

personer ska anmäla sina egna och, i tillämpliga fall, sina närståendes utförda affärer i finansiella 

instrument på det sätt och i den omfattning som framgår av Coelis vid var tid gällande Riktlinjer för 

hantering av egna och närståendes affärer.  

Jävssituationer  

Personer som utövar ägarkontroll inom Coeli, styrelseledamöter, ledande befattningshavare och 

andra relevanta personer kan ha styrelseuppdrag eller ägande i andra bolag som bedriver 
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konkurrerande verksamhet eller på annat sätt har intressen som är motstridiga Coelis intressen. 

Detta kan medföra jävssituationer där Coelis och kundernas intressen åsidosätts.  

I syfte att hantera den eventuella intressekonflikt som uppstår vid sådana situationer har Bolaget i 

sina vid var tid gällande Riktlinjer för hantering av etiska frågor föreskrivit regler för jävshantering, 

av vilka det framgår att anställda i Bolaget i sin arbetsutövning inte får handlägga frågor i vilka den 

anställde, eller en till denne närstående juridisk eller fysisk person, har ett personligt intresse. 

Vidare ska styrelseledamöter och uppdragstagare informera Bolaget om sina eventuella andra 

engagemang i samband med att uppdraget för Bolaget påbörjas och löpande under uppdragets 

gång. En självständig prövning av eventuellt jäv och intressekonflikter i styrelsen utgör en stående 

punkt på styrelseagendan och görs av de närvarande styrelseledamöterna vid mötet. I tillägg till 

detta gör Bolagets Chief Compliance Officer, inför styrelsemöte, en självständig jävsprövning av 

dagordning och eventuella beslutsunderlag och rekommenderar, om lämpligt, att styrelseledamot 

ska jäva ut sig från beslut som innebär jäv eller intressekonflikt.  

Uppdrag inom Coeli-gruppen   

Styrelseledamöter och särskilda befattningshavare inom ledningsfunktioner i Coeli-gruppen kan 

ha styrelseposter och/eller befattningar inom ledning i flera olika bolag i Coeli-gruppen.  

För att motverka intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till dubbla uppdrag i Coeli-

gruppen ska en styrelseledamot eller befattningshavare i ett bolag inte delta i ett beslut där 

han/hon har ett väsentligt intresse som kan strida mot endera bolaget han/hon företräder. 

Styrelseledamöter och befattningshavare som innehar befattningar och/eller styrelseposter i fler 

än ett bolag i Coeli-gruppen ska, om möjligt, inte delta i beslutsfattande avseende materiella 

beslut som innefattar en intressekonflikt mellan två eller flera bolag i Coeli-gruppen. 

Administrativa funktioner inom Coeli-gruppen kan bemannas av personer som är anställda i flera 

bolag i gruppen. Det åligger alltid VD på uppdrag av ett anställande bolag att utvärdera och 

säkerställa att en tillika-anställning inom koncernen inte medför intressekonflikter som kan vara till 

nackdel för bolaget och/eller kunder.   

Bisysslor   

Intressekonflikter kan uppstå hos en enskild person när denne åter sig uppdrag i verksamheter 

utanför Coeli. I en sådan situation kan det vara svårt att urskilja i vilken roll personen agerar och 

vilket intresse personen företräder.  

För att hantera denna potentiella intressekonflikt ska anställda i Bolaget omedelbart erhålla 

godkännande från sin närmaste chef för uppdrag som ligger utanför anställningen inom Bolaget. 

Den närmaste chefen ansvarar för att bedöma om uppdraget utgör någon intressekonflikt. 

Nyanställda ska vid tidpunkten för anställningens påbörjande redovisa sina eventuella uppdrag 

utanför Bolaget. VD får endast efter styrelsens godkännande ha uppdrag utanför Bolaget. En 

uppdaterad lista på samtliga anställdas uppdrag utanför Bolaget hålls av HR-funktionen. 
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6. Publicering av information till kunder  

6.1 Riktlinjerna ska publiceras på Coelis hemsida www.coeli.se. 

6.2 Vid var tid gällande Allmänna villkor för Coelis kunder ska innehålla en sammanfattning av 

riktlinjerna och information om var kunder kan ta del av riktlinjerna i sin helhet.  

7. Utbildning av anställda  

7.1 Anställda ska genomgå löpande utbildning avseende innehållet i dessa riktlinjer. Utbildningen ska 

betona vikten av att identifiera intressekonflikter och varje medarbetares skyldighet att rapportera 

förekomsten av sådana till sin närmaste chef eller Compliance-funktionen.  

8. Andra relevanta styrdokument  

8.1 Inom Bolaget finns andra interna styrdokument som på ett eller annat sätt berör intressekonflikter:  

▪ Riktlinjer för hantering av etiska frågor  

▪ Riktlinjer för ersättningar 

▪ Riktlinjer för hantering av egna och närståendes affärer  

▪ Riktlinjer för bästa orderutförande  

9. Ansvar och administration  

9.1 Författare och kontaktperson avseende dessa riktlinjer Chief Compliance Officer. Ansvarig för 

implementering av dessa riktlinjer är VD. Ansvarig för kontroll av efterlevnad av dessa riktlinjer är 

Chief Compliance Officer.  

10. Uppdatering och ändringar 

10.1 Dessa riktlinjer ska regelbundet, dock minst årligen, utvärderas, ses över och antas av styrelsen. 

Ändringar träder i kraft från den dagen som anges på försättsidan.  

http://www.coeli.se/

