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1. Inledning, bakgrund och syfte  

1.1 Av 2 kap. 1 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i 

kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning 

(”Föreskrifterna”), framgår att Coeli Wealth Management AB, org.nr. 559008-1716, (”Bolaget” 

eller ”Coeli”) är skyldigt att ha en dokumenterad ersättningspolicy. Ersättningspolicyn utgör 

grunderna och principerna för hur ersättning ska fastställas, tillämpas och följas upp samt för 

hur företaget definierar anställda vars arbetsuppgifter har väsentlig inverkan på företagets 

riskprofil.   

  

1.2 Ersättningspolicyn ska dels vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering, 

dels motverka ett överdrivet risktagande. Policyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, 

omfattning och komplexitet. Den ska även överensstämma med företagets affärsstrategi, mål, 

värderingar och långsiktiga intressen. 

 

1.3 Föreskrifterna ska i enlighet med vad som gäller enligt 3 kap. 4 § lagen (2014:968) om 

särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på grupp- eller 

undergruppsnivå.   

 

1.4 Ytterligare regler avseende ersättningar återfinns i EBAs Riktlinjer för en sund 

ersättningspolicy enligt artiklarna 74.3 och 75.2 i direktiv 2013/36/EU och upplysningar enligt 

artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2015/22) (”EBAs riktlinjer”) samt i ESMAs 

Riktlinjer Ersättningspolicy och ersättningspraxis (MiFID-direktivet) (ESMA/2013/606) vilka har 

beaktats vid utformingen av denna riktlinje.  

 

1.5 Syftet med denna riktlinje är att säkerställa att Bolaget har en ersättningspolicy som uppfyller 

kraven i ovan angivna regelverk samt att Bolaget i övrigt följer de krav som framgår av dem 

vad avser ersättningar och ersättningssystem. Mot denna bakgrund har Bolaget antagit dessa 

riktlinjer.  

2. Riktlinjernas målgrupp  

2.1 Denna riktlinje omfattar alla anställda i Bolaget.  

3. Definitioner  

I dessa riktlinjer ska termer och beteckningar ha följande betydelse. 

Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil eller Särskilt 

reglerad personal: Anställda som företaget har identifierat enligt 2 kap. 3 § eller enligt 

kommissionens delegerade förordning (EU) 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn 

avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars 

yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil.  
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Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som ett företag på individuell basis 

beviljar en anställd som en del av hans eller hennes rörliga ersättning. Detta omfattar inte 

ackumulerade förmåner som den anställde tjänat in enligt villkoren i företagets 

pensionssystem. 

 

Ersättning: Alla ersättningar och förmåner till en anställd (t.ex. kontant lön och andra kontanta 

ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, 

pensionsavsättningar, avgångsvederlag, bilförmåner). 

 

Kontrollfunktion: Företagets funktion eller funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad 

(compliance) och internrevision eller motsvarande. 

 

Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller 

storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till 

sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra företagets resultat- eller 

balansräkning. Vid bedömningen huruvida en viss ersättning utgör fast eller rörlig ersättning 

ska EBAs riktlinjer beaktas.  

 

Verkställande ledning: Verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i 

företagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den 

verkställande direktören. 

 

Avgångsvederlag: Ersättning utöver avtalsenlig lön och upplupen semesterersättning som 

utgår till en anställd i samband med att anställningen upphör. 

 

4. Analys och identifiering av särskilt reglerad personal  

4.1 Ett system som ger en stor ersättning till en enskild anställd som bidragit till goda resultat i det 

korta perspektivet, men vars beslut på längre sikt kan leda till förluster för företaget, kan 

snedvrida de anställdas perspektiv och kan få dem att bortse från bolagets bästa i det långa 

loppet. En felaktig utformning av ersättningssystem och betalningar av rörliga ersättningar kan 

dessutom påverka bolagets likviditet negativt och få till följd att bolaget inte uppfyller kraven i 

regelverket.  

 

4.2 Mot denna bakgrund är det av största vikt att ett företag försäkrar sig om att dess 

ersättningspolicy och ersättningssystem är förenliga med och främjar en sund och effektiv 

riskhantering. Ersättningens roll i riskuppbyggnaden i finansiella företag är fundamental. Som 

en följd av detta är företagens förmåga att identifiera sådan personal som ovan definierats 

som särskilt reglerad personal avgörande för bedömningen av om ett företags 

ersättningspolicy och ersättningssystem uppfyller kraven på en sund och effektiv 

riskhantering. 

 

4.3 Bolaget ska årligen göra en analys i syfte att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en 

väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Företaget ska i analysen beakta samtliga risker som 

företaget är eller kan komma att bli exponerade för inklusive de risker som är förenade med 

företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Analysen ska dokumenteras. 
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5. Styrning och kontroll 

5.1 Styrelsen ska besluta om: 

• ersättning till den verkställande ledningen,  

• ersättningen till ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad, riskkontroll och 

internrevision. Om någon av dessa funktioner har outsourcats åligger det den 

verkställande direktören att säkerställa att arvode utbetalas utan inslag av Rörlig 

ersättning.  

• åtgärder för att följa upp tillämpningen av Bolagets ersättningspolicy. 

 

5.2 Styrelsens beslut ska i tillämpliga fall följa vad bolagsstämman beslutat i fråga om ersättning i 

företaget.    

 

5.3 Det åligger Bolaget att utse en särskild styrelseledamot i styrelsen som, i vart fall årligen, ska 

göra en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Den 

särskilda styrelseledamoten ska dessutom bereda sådana styrelsebeslut om ersättning och 

åtgärder som angetts ovan i denna punkt 5. I denna bedömnings- och utvärderingsprocess 

ska funktionen för riskkontroll och/eller funktionen för regelefterlevnad delta. 

Kontrollfunktionernas deltagande tar sikte på dels den generella utformningen av Bolagets 

ersättningssystem, dels individuella fall om det kan antas att någon av kontrollfunktionerna har 

viktig information som kan ha betydelse för den anställdes rörliga ersättning (t.ex. enskilda 

personer som tänjer på gränser avseende exempelvis limiter eller visar ovilja att samarbeta 

med kontrollfunktionerna och därmed försvårar riskkontrollen i Bolaget).   

 

5.4 Den särskilda styrelseledamoten får inte ingå i Bolagets verkställande ledning och ska ha 

tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och ersättning. Bolaget har utsett 

styrelsens ordförande till den särskilda styrelseledamot som ska göra den oberoende 

bedömningen och bereda de beslut som framgår av punkt 5.3 ovan. För det fall styrelsens 

ordförande inte uppfyller de krav som ställs på den särskilda styrelseledamoten enligt denna 

bestämmelse ska han eller hon snarast informera den övriga styrelsen om detta och en ny 

särskild styrelseledamot utses av styrelsen.   

 

5.5 Bolagets funktion för regelefterlevnad eller funktion för internrevision ska minst årligen 

granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn. Funktionen 

ska senast i samband med att årsredovisningen fastställts rapportera resultat av granskningen 

till styrelsen.   

 

5.6 Bolaget ska se till att anställda i kontrollfunktioner är oberoende i förhållande till de 

affärsområden de övervakar samt har lämpliga befogenheter och resurser att följa upp och 

kontrollera de risker som är förknippade med företagets ersättningssystem. För det fall en 

anställd i en kontrollfunktion inte anser att den har lämpliga befogenheter eller resurser enligt 
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denna bestämmelse ska VD och styrelse snarast informeras och lämpliga åtgärder 

vidtas.     

 

5.7 Anställda i kontrollfunktioner kan erhålla rörlig ersättning.  

6. Ersättning till anställda hos uppdragstagare  

6.1 Externa uppdragstagare 

6.1.1 Ersättning till uppdragstagare ska regleras i uppdragsavtal.  

6.2 Uppdragstagare inom koncernen  

6.2.1 Ersättning som utgår till medarbetare inom funktioner i Bolaget som genom uppdragsavtal 

upprätthålls av ett annat bolag inom Coeli-koncernen ska fastställas och betalas ut i enlighet 

med uppdragstagarens ersättningssystem. Uppdragstagarens ersättningssystem ska vara 

tillräckligt effektivt för att avskräcka olämpligt risktagande i likhet med dessa riktlinjer.  

 

6.2.2 En uppdragstagares ersättningssystem ska anses tillräckligt effektivt om det system som 

tillämpas omfattar regler för hantering av utbetalning av ersättningar till medarbetare som 

identifierats som särskilt reglerad personal hos en uppdragsgivare, inbegripet hantering av 

uppskjutande av ersättningar.  

 

6.2.3 Det åligger Bolagets VD att säkerställa att uppdragstagarens ersättningssystem fungerar 

enligt ovanstående.  

 

6.2.4 Om uppdragstagaren tillhandahåller funktioner som ingår i Bolagets verkställande ledning 

eller utför kontrollfunktioner ska alla beslut avseende deras ersättningar hänskjutas till 

styrelsen.  

7. Ersättningens struktur 

7.1 Koncerngemensamt vinstdelningsprogram  

7.1.1 Bolaget deltar i Coeli-koncernens gemensamma Vinstdelningsprogram. Programmet 

bygger på att den totala koncernvinsten (resultat efter finansiella poster) som härrör från 

gruppens verksamheter tas upp i en gemensam pool för rörlig ersättning som fördelas till 

de olika koncernbolagen som vid var tid får ta del av Vinstdelningsprogrammet. Styrelsen 

för Coeli Holding AB beslutar om fördelning av andelar i poolen. Bolaget ansvarar för att 

fördela andelen till sina anställda som rörlig ersättning i enlighet med dessa riktlinjer. 

Rörlig ersättning får enbart förekomma under förutsättning att utfallande belopp och 

tilldelningen av rörlig ersättning i sig inte förhindrar Bolaget att uppfylla sina åtaganden 

enligt dessa riktlinjer, andra lagar och föreskrifter, eller i övrigt strider mot principerna om 

en sund ersättningspolicy inom finansiell verksamhet.  
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7.2 Generellt om ersättning  

7.2.1 Bolaget ersätter sina anställda genom fast och i förekommande fall rörlig ersättning. Med 

fast ersättning avses fastställd grundlön eller timarvode. Lönen alternativt timarvodet sätts 

individuellt med beaktande av relevanta yrkeserfarenheter och organisatoriskt ansvar 

enligt vad som anges i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av 

anställningsavtalet. Vid fastställandet av lön respektive timarvode ska även utbildning, 

senioritet, nivå på expertis och skicklighet och marknadslön för den relevanta positionen 

beaktas. För anställda inom vissa positioner utgår även sjukvårdsförsäkring. Alla anställda 

över en viss ålder omfattas av Coelis vid var tid gällande pensionspolicy. 

 

7.2.2 Samtliga anställda i Bolaget kan, om inget annat anges, komma att erhålla rörlig 

ersättning. Eventuell rörlig ersättning utgår i kontanta medel. Rörlig ersättning ska baseras 

på relevanta och i förhand fastställda kriterier som är mätbara. Kriterierna ska återspegla 

en hållbar och riskjusterad prestation samt prestation utöver det som krävs för att uppfylla 

kraven i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet. Rörlig 

ersättning ska inte uppmuntra till överdrivet risktagande. Vissa anställda erhåller även 

rörlig ersättning i form av bilförmån.   

 

7.2.3 Ersättningsmodeller som kan förekomma i bolaget ska ha en lämplig balans mellan fasta 

och rörliga delar. De fasta delarna ska stå för en tillräckligt stor del av den anställdes 

totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll. För 

anställda som erhåller rörlig ersättning ska den rörliga ersättningen inte i något fall vara 

större än den fasta ersättningen. Detta innebär att Bolaget har fastställt den maximala 

kvoten mellan fast och rörlig ersättning till 100% för samtliga anställda.  

 

7.2.4 Rörlig ersättning ska inte innehålla Diskretionära pensionsförmåner. 

 

7.2.5 Garanterad rörlig ersättning får endast lämnas vid nyanställning och en gång per person. 

Garanterad rörlig ersättning ska utgöra ett undantagsfall och begränsas till det första 

anställningsåret samt beslutas av styrelsen. Garanterad rörlig ersättning tas inte med i 

beräkningen av bonustaket. Denna bestämmelse avser inte inlösen av inarbetad 

uppskjuten ersättning utan regleras i punkten 7.2.6 nedan.  

 

7.2.6 Om en anställd, i samband med anställningen, har uppskjuten ersättning som den 

anställde har erhållit hos sin tidigare arbetsgivare, har Coeli möjlighet att erbjuda den 

anställde ett ersättningspaket i syfte att ersätta eller lösa in tidigare anställningskontrakt. 

För det fall Coeli väljer att använda sig av möjligheten att erbjuda ett sådant 

ersättningspaket ska Coeli säkerställa att ersättningspaketet som används 

överensstämmer med dessa riktlinjer (inkl. reglerna om uppskjutande) och är förenlig med 

kap. 4 i Föreskrifterna. Med ersättningspaket avses alla former av ersättningar som Coeli 
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utger eller utfäster sig att utge som en del i överenskommelsen för anställningen och 

som är avsedd att kompensera för sådan ersättning som den anställde annars skulle få ta 

del av i sin tidigare anställning. Ersättningspaket enligt denna bestämmelse ska beslutas 

av styrelsen.  

 

7.2.7 Överenskommelser som innebär att Bolaget utfäster sig att betala ut avgångsvederlag till 

särskilt reglerad personal ska godkännas av VD. Även funktionen för regelefterlevnad ska 

beredas tillfälle att yttra sig om överenskommelsen. Bolaget ska inte ingå sådana 

anställningsavtal som innehåller bestämmelser om att en på förhand bestämd ersättning, 

som inte kan justeras utifrån den anställdes prestationer och risktagande, ska utgå vid 

anställningens upphörande. Avgångsvederlag ska inte beviljas om det föreligger ett 

uppenbart misslyckande som tillåter att anställningsavtalet upphävs omedelbart eller att 

den anställde sägs upp. Avgångsvederlag ska heller inte beviljas om den anställde lämnar 

Bolaget frivilligt för att ta en befattning i en annan juridisk enhet.  

 

7.2.8 Ersättning till anknutna ombud och andra personer som agerar för Bolagets räkning ska 

utformas på det sättet att den inte innebär något incitament för överdrivet risktagande eller 

vilseledande försäljning av produkter.  

7.3 Resultatbedömning och riskjustering 

7.3.1 I enlighet med Coeli-koncernens gemensamma Vinstdelningsprogram ingår 20 procent av 

den totala riskjusterade koncernvinsten i en koncerngemensam bonuspool. Bonuspoolen 

fördelas mellan de deltagande bolagen enligt ett diskretionärt beslut av en särskild 

vinstdelningskommitté.  

 

7.3.2 Bolaget ska dock tillse att dess totala rörliga ersättningar inte begränsar Bolagets förmåga 

att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Detta 

innebär att Bolaget bl.a. ska beakta 

 

• storleken och kostnaden för det extra kapital som krävs för att täcka de risker som 

påverkat periodens resultat; 

• storleken av och kostnaden för likviditetsrisken; och 

• möjligheten att förväntningarna om framtida intäkter inte realiseras. 

 

7.3.3 Fastställandet av den exakta rörliga ersättningen på individuell nivå samt hantering av 

beslutad rörlig ersättning (uppskjutande, riskjustering, kvarhållande mm) i Bolaget sker i 

enlighet med dessa riktlinjer.  

 

7.3.4 Den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal baseras på såväl den anställdes 

resultat som den berörda resultatenhetens resultat. Vid bedömningen av den anställdes 

resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. De finansiella och icke-
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finansiella kriterier som företaget lägger till grund för beslut om ersättning ska 

specificeras och dokumenteras. 

 

7.3.5 Bolaget ska informera sina anställda om dels vilka kriterier som styr deras ersättning, dels 

om hur deras resultat bedöms. HR är ansvarig för att tillse att relevanta kriterier och 

resultatbedömning tas fram av den anställdes chef samt att samtliga anställda förses med 

denna information. Bedömningsprocessen och ersättningspolicyn ska vara tillgänglig för 

alla anställda.  

 

För samtliga anställda inom Bolaget gäller dock åtminstone följandekriterier:  

• Den anställdes bidrag till att Coeli uppnår sina mål;  

• Hur väl och professionellt den anställde utför sina arbetsuppgifter och hur väl målen 

för den anställde har uppnåtts;  

• Allmänt uppträdande bland kollegor och mot kunder;  

• Engagemang och bidrag till Coelis utveckling och strategi;  

• Om den anställde är ansvarig för eller medverkat till att Bolaget åsamkats eller 

riskerar att åsamkas en kostnad, förlust eller bad-will på grund av brott mot 

uppföranderegler eller interna eller externa regelverk. Med kostnad, förlust eller bad-

will avses skadestånd, sanktioner från tillsynsmyndighet och ryktesrisk; och 

• Om den anställde uppsåtligen eller av vårdslöshet har agerat i strid mot gällande 

interna regelverk, värderingar eller processer.   

 

7.3.6 Varje anställd utvärderas årligen utifrån dess prestation i förhållande till ovannämnda 

kriterier. Vid utvärderingen ska även eventuella befintliga och framtida risker beaktas. 

Utvärderingen leds och utförs av den anställdes chef. Om det bedöms relevant och 

lämpligt ska den anställdes chef inhämta information från ledningen och andra relevanta 

befattningshavare i Bolaget om den anställdes prestation och risktagande. Varje anställd 

ska årligen ha ett möte med sin chef där den anställde informeras om hur den anställde 

har utvärderats i förhållande till ovanstående kriterier. För särskilt reglerad personal ska 

information inhämtas från ledningen och andra relevanta befattningshavare i samband 

med den årliga utvärderingen av den anställdes prestation samt vid bedömningen av 

huruvida den rörliga ersättningen ska justeras eller falla bort enligt avsnitt 7.5 nedan.  

7.4 Uppskjutande 

7.4.1 För att åstadkomma ett långsiktigt riskperspektiv hos anställda ska följande gälla 

avseende särskilt reglerad personal som under ett år erhåller rörlig ersättning som uppgår 

till minst 100 000 kronor. 

 

• För särskilt reglerad personal som inte ingår i Bolagets ledningsgrupp, ska 40 

procent av den rörlig ersättning skjutas upp i tre år. 
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• För personer i ledningsgruppen, den verkställande direktören och den vice 

verkställande direktören samt för särskilt reglerad personal som erhåller rörlig 

ersättning på ett särskilt högt belopp (d.v.s. rörlig ersättning på 500.000 kronor 

eller mer under ett år) ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp 

under tre år.  

 

7.4.2 Bolaget ska betala ut uppskjuten ersättning en gång om året jämnt fördelad över den tid 

som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen får göras först ett år 

efter det att den rörliga ersättningen beslutades. Bolaget ska innan uppskjuten rörlig 

ersättning betalas ut till den anställde göra en bedömning av huruvida den uppskjutna 

rörliga ersättningen bör riskjusteras i enlighet med bestämmelserna om Bortfall och 

justering av rörlig ersättning nedan.  

 

7.4.3 Den anställde förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller 

försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten 

ersättning justeras eller bortfaller. På Bolagets begäran ska en bekräftelse lämnas 

skriftligen av den anställde.  

7.5 Bortfall och justering av rörlig ersättning 

7.5.1 Ett system som ger rörlig ersättning till en enskild anställd som bidragit till goda resultat i 

det korta perspektivet, men vars beslut på längre sikt kan leda till ökade risker och 

förluster, kan snedvrida de anställdas perspektiv och kan få dem att bortse se från 

Bolagets bästa i det långa loppet.  

 

7.5.2 Bolaget ska säkerställa att rörlig ersättning till särskilt reglerad personal, inbegripet 

ersättning som skjutits upp, endast betalas ut eller övergår till den anställde till den del det 

är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation och motiverat enligt Bolagets, 

den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Detta innebär att även 

utbetalningar av rörliga ersättningar ”up-front” kan behöva justeras om tidigare uppskjutna 

ersättningar inte ger tillräcklig möjlighet att justera den totala rörliga ersättningen. Den 

rörliga ersättningen ska även kunna falla bort helt av samma skäl. 

 

7.5.3 Innan någon rörlig ersättning betalas ut ska Bolaget göra en bedömning av kriterier som 

framgår av 7.3.5 ovan samt de kriterier som legat till grund för fastställandet av den 

relevante anställdes rörliga ersättning. Bolaget ska i synnerhet bedöma huruvida den 

anställdes agerande har gett upphov till nya eller förstärkta risker i verksamheten och 

huruvida den bedömning som gjordes av Bolaget i samband med fastställandet av den 

anställdes rörliga ersättning fortfarande är korrekt eller om det finns skäl att justera den 

anställdes rörliga ersättning i efterhand. Skäl för att justera den rörliga ersättningen i 

efterhand är följande: olämpligt eller överdrivet risktagande i förhållande den anställdes 

resultat, den berörda resultatenhetens eller företaget totala resultat, brist i 
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regelefterlevnad, agerande i strid med Coelis etiska riktlinjer eller agerande som 

resulterat i eller riskerar att resultera i kundklagomål, skadestånd, regulatoriska sanktioner 

eller ryktesrisker. Bolagets styrelse har alltid rätt att fatta beslut om att en anställds rörliga 

ersättning ska justeras eller helt falla bort. 

8. Övrigt  

8.1 Om en anställd som säger upp sig från sin anställning, oavsett skälen härtill, efter det att 

beslut om rörlig ersättning har meddelats den anställde men före det att den någon rörlig 

ersättning har betalats ut ska sådan rörlig ersättning förfalla och inte betalats ut. Vad avser 

tidigare års rörliga ersättning som har skjutits upp ska dock sådan uppskjuten rörlig ersättning 

inte förfalla, förutsatt Bolaget har gjort en första utbetalning av den relevanta rörliga 

ersättningen. För sådan uppskjuten rörlig ersättning ska dock bestämmelserna ovan i avsnitt 

6.3 och 6.4 om Uppskjutande respektive Bortfall och justering av rörlig ersättning tillämpas 

som om den anställde fortfarande var anställd av Bolaget.  

 

8.2 I beslutat rörlig ersättning ingår semesterersättning.  

 

8.3 På beslutat rörlig ersättning utgår inte tjänstepension.   

9. Offentliggörande av information om ersättningspolicyn mm 

Bolaget ska på sin webbplats förklara hur det uppfyller de krav på ersättningspolicy och 

ersättningssystem som ställs på Coeli enligt Föreskrifterna. 

10. Expediering/publicering av riktlinjerna  

Riktlinjerna ska publiceras på Bolagets intranät. 

11.  Ansvar och administration  

Författare och kontaktperson avseende dessa riktlinjer är Compliance-funktionen. Ansvarig för 

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

är Compliance-funktionen. 

12.  Uppdateringar och ändringar 

Styrelsen för Bolaget ska regelbundet, dock minst årligen, utvärdera, se över och anta dessa 

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

 

* * * * * 


