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Inledning
Nordax Bank AB (publ) (”Nordax”) har emitterat över-
låtbara värdepapper som är upptagna till handel på 
Nasdaq Stockholm.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nordax Group AB 
(publ) som i sin tur är ett helägt dotterbolag till NDX 
Intressenter AB. NDX Intressenter AB kontrolleras av 
Nordic Capital och Sampo (se vidare nedan under 
avsnittet ”Direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget 
som representerar minst en tiondel av röstetalet för 
samtliga aktier i bolaget”). Nordax bedriver bankrö-
relse och står under tillsyn av Finansinspektionen. 
Nordax följer ett antal lagar och  regler för god bolags-
styrning och kontroll av verksamheten, såsom aktiebo-
lagslagen (2005:551), lag (1995:1559) om årsredovis-
ning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Nasdaq 
Stockholms regelverk för emittenter, lag (2004:297) 
om bank och finansieringsrörelse och International 
Financial Reporting Standards. 

Dessutom har Nordax Bank att följa ett antal föreskrif-
ter och allmänna råd utfärdade av Finansinspektionen 
och andra myndigheter, såsom Europeiska tillsyns-
myndigheten för banker.

Nordax har upprättat denna bolagsstyrningsrapport i  
enlighet med lag (1995:1559) om årsredovisning i kre-
ditinstitut och värdepappersbolag. 

I enlighet med de grundläggande reglerna om ett aktie-
bolags styrning och organisation styrs Nordax genom 
bolagsstämman, den av aktieägarna på stämman 
utsedda styrelsen, av styrelsen utsedd verkställande 
direktör och styrelsens kontroll av Nordax ledning. Den 
av bolagsstämman utsedda revisorn avger revisionsbe-
rättelse över sin revision av bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning, över dispositionen av resultatet 
samt över styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning av bolaget och dess verksamhet.

De viktigaste inslagen i bolagets system 
för intern kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen
Den interna kontrollen avseende finansiell rapporte-
ring är byggd runt de sex grundpelarna för intern kon-
troll som presenteras nedan; kontrollmiljö, riskhante-
ring, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation, uppföljning samt utvärdering och 
ställningstagande avseende internrevision.

System för intern kontroll och riskhantering avseende 
den finansiella rapporteringen
Intern kontroll avseende finansiell rapportering är en 
process genom vilken det säkerställs att fastlagda 
principer för intern kontroll och finansiell rapportering 
efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är 
upprättad i överensstämmelse med lag, föreskrifter, 
tillämpliga redovisningsstandarder och god redovis-
ningssed, samt övriga krav på bolag vars överlåtbara 
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 
marknad.

Kontrollmiljö
Grundläggande för Nordax interna kontroll av den 
finansiella rapporteringen är den kontrollmiljö som har 
beskrivits i bolagsstyrningsrapporten, inkluderande en 
tydlig och transparant organisationsstruktur, tydlig 
fördelning av befogenheter och ansvar samt styrande 
dokument såsom interna policyer, instruktioner och 
manualer. Detta inkluderar även de etiska riktlinjer som 
är kommunicerade till alla anställda som utgör en 
grundläggande förutsättning för en god kontrollmiljö. 
Som exempel på policyer, instruktioner och manualer 

kan nämnas styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, 
policy för Riskkontrollfunktionen, policy för Regelef-
terlevnadsfunktionen och policy för funktionen för 
internrevision samt policy för redovisning och atteste-
ring. Styrande dokument utvärderas löpande, dock 
minst årligen, och uppdateras då det är påkallat med 
anledning av nya eller förändrade regelverk och/eller 
vid interna förändringar i verksamheten.

Ytterligare en del av kontrollmiljön utgörs av riskbe-
dömningen, det vill säga identifiering och hantering av 
de risker som kan påverka den finansiella rapporte-
ringen samt de kontrollaktiviteter som syftar till att 
förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

I syfte att säkerställa adekvat riskhantering och efter-
levnad av lagar, föreskrifter och interna styrdokument 
är Nordax riskhantering och interna kontrollmiljö upp-
byggd med de tre försvarslinjerna.

Riskhantering
Riskhantering inom Nordax, omfattande risker avse-
ende den finansiella rapporteringen, är proaktiv och 
uppföljande med tyngdpunkt på utvärdering, kontrol-
ler och utbildningsinsatser. Nordax tillämpar tillgäng-
liga tekniker och metoder för riskhantering på ett kost-
nadseffektivt sätt. Riskhanteringen är en integrerad 
del av affärsverksamheten.

-  25  - -  25  -

- BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT - 



Intern kontroll och riskhantering
Kontrollaktiviteter
Olika kontrollaktiviteter finns inbyggda i processen för 
finansiell rapportering. Kontrollaktiviteterna innefattar 
både generella och detaljerade kontroller som är 
avsedda att förhindra, upptäcka och korrigera fel, och 
avvikelser samt eventuella oegentligheter som kan ha 
väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen. 
Kontrollaktiviteterna utarbetas och dokumenteras på 
bolags och avdelningsnivå, utifrån en rimlig nivå rela-
terad till risken för fel och effekten av sådana fel. Res-
pektive avdelningsansvarig är i första hand ansvarig 
för att hantera de risker som är knutna till den egna 
avdelningens verksamhet och finansiella rapporte-
ringsprocesser. Vidare är en hög IT-säkerhet en förut-
sättning för god intern kontroll av den finansiella rap-
porteringen. Därför finns regler och riktlinjer för att 
säkerställa tillgänglighet, riktighet, sekretess och spår-
barhet i information i affärssystemen.

Nordax har utvecklat ett styrningsprogram kopplat till 
IFRS 9 som innefattar ett kommittémöte där finansdi-
rektören är ordförande och alla relevanta funktioner är 
representerade. Vidare har ett kontrollramverk utveck-
lats där kontroller för väsentliga delar av IFRS 9 pro-
cessen finns formaliserade. Dessa kontroller syftar till 
att kontrollera och verifiera bl.a. indata, utdata och att 
material som tas fram till kommittémötet har tagits 
fram i enlighet med dualitetsprincipen. Vidare har risk-
kontrollfunktionen egna kontroller som syftar till att, 
dels kontrollera kontrollerna i den första linjen, dels 
verifiera resultatutfallet. Riskkontrollfunktionen 
genomför löpande kontroller av utfallet för nedskriv-
ning enligt IFRS 9.

Information och kommunikation
Bolaget har informations- och kommunikationsvägar 
som syftar till att främja fullständighet och riktighet i 
den finansiella rapporteringen. Styrande dokument i 
form av interna policyer, instruktioner och manualer 
avseende den finansiella rapporteringen har gjorts till-
gängliga och kända för berörd personal via Nordax 
intranät och de kompletteras med relevanta rutin- och 
processbeskrivningar. Med löpande information, dia-
log, utbildningsinsatser och kontroller, säkerställs att 
personalen tar del av och förstår det interna regelver-
ket. Det interna regelverket med policyer, instruktioner 
och manualer, kompletterade med rutin- och process-
beskrivningar, utgör det viktigaste verktyget för infor-
mationsgivningen för att säkerställa den finansiella 
rapporteringen. Det system som används för finansiell 
rapportering omfattar hela koncernen.

Den externa kommunikationen syftar till att ge en rätt-
visande bild av Nordax och styrs i kommunikationspo-
licyn. Nordax genomför bland annat investerar och 
analytikermöten och deltar i investerarseminarium.

Styrelsens åtgärder för att följa upp den interna 
kontrollen avseende finansiell rapportering 
Styrelsens åtgärder för att följa upp den interna 
kontrollen avseende finansiell rapportering sker bland 
annat genom styrelsens löpande uppföljning av bola-
gets och koncernens ekonomi och resultat, nyckeltal, 
kostnader i förhållande till budget och prognos etc., 
men även genom styrelsens genomgång och uppfölj-
ning av extern och internrevisorns granskningsrappor-
ter. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter 
och vid varje styrelsemöte hanteras bolagets och kon-
cernens ekonomiska situation. Styrelsen och styrel-
sens revisionskommitté granskar också den finansiella 
kvartalsrapporteringen och årsbokslut samt de 
externa och interna revisorernas iakttagelser och slut-
satser.

Nordax Accounting and Reporting-enhet sammanstäl-
ler och rapporterar vidare löpande finansiella och ope-
rativa siffror och analyser till funktionschefer, ledning 
och styrelse. Accounting and Reporting arbetar aktivt 
med löpande uppföljning av rörelsens intäkter såväl 
som kostnader i förhållande till budget och prognos. 
Arbetet sker i nära samspel med ledningsgruppen och 
övriga organisationen.

Kontrollfunktionerna Riskkontroll, Regelefterlevnad 
och Internrevison följer upp att interna policyer, 
instruktioner och manualer efterlevs.

Styrelsen erhåller minst kvartalsvis rapporter från 
Riskkontroll och Regelefterlevnad. Rapporterna 
innehåller bland annat utvärderingar av verksamheten 
med avseende på riskhantering och regelefterlevnad 
och omfattar hela organisationen.

Koncernens informations- och kommunikationsvägar 
följs löpande upp av styrelsen för att säkerställa att 
dessa är ändamålsenliga för den finansiella rapporte-
ringen.
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Utvärdering och ställningstaganden av internrevision 
Nordax funktion för internrevision utses av, och är 
direkt underställd styrelsen via revisions- och riskkom-
mittén. Internrevisionens roll regleras i policyn avse-
ende internrevisionsfunktionen och funktionens 
arbete baseras på en granskningsplan som granskas 
av revisions- och riskkommittén och fastställs av sty-
relsen årligen.

Planen baseras på en riskanalys som utförs i samarbete 
med funktionerna för Riskkontroll och Regelefterlev-
nad, Nordax externrevisorer samt ordföranden för 
revisions- och riskkommittén. Internrevisions arbete 
innefattar bland annat att granska och bedöma om 
system, interna kontrollmekanismer och rutiner är 
lämpliga och effektiva samt att utfärdade rekommen-
dationer följs samt att minst årligen skriftligen rappor-
tera till styrelse och revisions- och riskkommittén.

Internrevisionen har lagts ut på extern part med syfte    
att säkerställa kvalitet och oberoende i utvärdering 
och granskning.

DIREKTA ELLER INDIREKTA AKTIEINNEHAV I BOLA-
GET SOM REPRESENTERAR MINST EN TIONDEL AV 
RÖSTETALET FÖR SAMTLIGA AKTIER I BOLAGET
Per den 31 december 2019 ägde  och kontrollerade 
NDX Intressenter AB 100 procent av aktierna i Nordax  
Group AB (publ). Nordax Group AB (publ) i sin tur 
ägde och kontrollerade 100 procent av aktierna i 
Nordax per den 31 december 2019. De största ägarna i 
NDX Intressenter AB var Nordic Capital Fund VIII och 
Sampo plc. Nordic Capital Fund VIII ägde och kontrol-
lerade genom direkt och indirekt ägande totalt 63,47 
procent av aktierna och rösterna i NDX Intressenter 
AB, varav 60,41 procent genom direkt ägande. Sampo 
Oyj ägde och kontrollerade genom direkt och indirekt 
ägande totalt 36,09 procent av aktierna och rösterna i 
NDX Intressenter AB, varav 34,35 procent genom 
direkt ägande.

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM HUR MÅNGA RÖS-
TER VARJE AKTIEÄGARE KAN AVGE VID BOLAGS-
STÄMMA
Aktiekapitalet består av ett aktieslag där samtliga 
aktier medför samma rätt och aktieägare får rösta för 
samtliga aktier som denne äger eller företräder.

BESTÄMMELSER I BOLAGSORDNINGEN OM TILL-
SÄTTANDE OCH ENTLEDIGANDE AV STYRELSELE-
DAMÖTER SAMT OM ÄNDRING AV BOLAGSORD-
NINGEN
I I bolagsordningen finns inga bestämmelser som reg-
lerar tillsättandet eller entledigandet av styrelseleda-
möter, med undantag för en bestämmelse om lägsta 
och högsta antalet styrelseledamöter.

Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om änd-
ring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stäm-
man. Nuvarande bolagsordning för Nordax antogs vid 
extra bolagsstämma den 16 mars 2018.

BOLAGSSTÄMMANS BEMYNDIGANDE TILL STYREL-
SEN ATT BESLUTA ATT BOLAGET SKA GE UT NYA 
AKTIER ELLER FÖRVÄRVA EGNA AKTIER
Bolagsstämman har under 2019 inte bemyndigat sty-
relsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller 
förvärva egna aktier.
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