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I. Bakgrund 
 
Denna rapport bygger på de upplysningskrav avseende ersättningar 
som finns i kapitalkravsförordningen (förordning (EU) 575/2013) 
och Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och 
kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).  
 
Information i denna rapport rör förutsättningarna per 31 december 
2017 för Nordax konsoliderade situation. 
 
 

Mer information om ersättning finns på Nordax webbplats 
www.nordaxgroup.com och i årsredovisningen.  
 
Information om Nordax-koncernen 
Nordax Bank (publ), som kallas Nordax i denna rapport, är en svensk 
bank och ett helägt dotterföretag till Nordax Group AB (publ) som är 
toppbolag i den konsoliderade situationen.  
 
 

 

II. Ersättning 
ALLMÄNT 

Ersättningspolicy 
Nordax ersättningspolicy gäller alla anställda i Nordax-koncernen 
och innehåller principerna för att fastställa, tillämpa och styra 
ersättningen i Nordax-koncernen liksom processen för att identifiera 
personalkategorier vars yrkesrelaterade aktiviteter har en väsentlig 
inverkan på Nordax riskprofil.  
 
Styrelsen har ansvaret för att införa och upprätthålla 
ersättningspolicyn, samt för att säkerställa att ersättningspolicyn och 
-strukturen är på lämpligt sätt anpassade till det övergripande 
ramverket för bolagsstyrning, riskkultur och riskaptit. Styrelsen ska 
beakta uppgifter från alla relevanta affärsenheter (t.ex. 
regelefterlevnad, riskkontroll och HR) och ersättningsutskottet 
gällande utformning, införande och tillsyn över Nordax 
ersättningspolicy. 
 
Ersättningsutskottet föreslår minst årligen en omarbetad version av 
ersättningspolicyn för slutligt fastställande av styrelsen. 
 
Riskanalys 
Nordax utför och antar regelbundet en riskanalys med syfte att 
identifiera medarbetare vars yrkesrelaterade aktiviteter har en 
väsentlig inverkan på Nordax riskprofil, ”risktagare”. Styrelsen är 
ansvarig för att godkänna processen för riskanalysen genom att 
fastställa ersättningspolicyn. 
 
Riskanalysen bygger på de kvalitativa och kvantitativa kriterier som 
finns i delegerade förordning (EU) 604/2014 av den 4 mars 2014 
samt ytterligare kriterier som avspeglar Nordax bedömning av 
yrkesrelaterade aktiviteter som har en väsentlig inverkan på 
riskprofilen. 
 
Ersättningar 
Nordax erbjuder fast och rörlig ersättning i enlighet med vid var tid 
gällande ersättningspolicy. Fast ersättning inbegriper grundlön och 
vanliga anställningspaket. Rörlig ersättning inbegriper bonus som 
betalas av Nordax via bonussystem, provisionsbaserad lön och 
avgångsvederlag. 
 
Fast ersättning 
Grundlönen är marknadsbaserad, konkurrenskraftig och tillräckligt 
hög för att säkerställa att det ska vara möjligt att eventuell rörlig 
ersättning minskas till noll. Kriterierna för att fastställa grundlönen 
innefattar bland annat yrkeserfarenhet, aktuella marknadsvillkor, 
svårighetsgrad, ansvar och befogenhet med avseende på befattning 
samt individuella prestationer. En medarbetares individuella 

prestationer bedöms baserat på prestationsmål som fastställs av 
medarbetarens chef och, rent allmänt, på medarbetarens förmåga att 
samarbeta, ta initiativ och agera i linje med Nordax värderingar. 
 
Rörlig ersättning 
Rörlig ersättning erbjuds såväl ledande befattningshavare som övrig 
personal, huvudsakligen genom Nordax etablerade incitaments- och 
bonusprogram.  
 
Nordax erbjuder inte någon garanterad rörlig ersättning och den 
rörliga komponenten ska för en medarbetare inte överstiga 100 % av 
den fasta komponenten av den totala ersättningen. 
 
Ledande befattningshavare erbjuds rörlig ersättning genom Nordax 
långfristiga kontant- och aktiebaserade incitamentsprogram, 
Nordax’s Management Incentive Plan (”MIP”). 
 
Den individuella rörliga ersättningen som erbjuds ledande 
befattningshavare under MIP är baserad på förutbestämda och 
dokumenterade bedömningskriterier. Dessa bedömningskriterier ska 
anpassa den rörliga ersättningen till (i) individuell prestation, (ii) 
resultatet för den aktuella affärsenheten och (iii) Nordax totala 
affärsresultat. Vid bedömningen av individuella prestationer beaktas 
både finansiella och icke-finansiella kriterier. Bedömningskriterierna 
är vidare utformade så att de tillgodoser intressena hos aktieägare, 
kunder, investerare och andra intressenter. 
 
MIP omfattar följande ersättningskomponenter: 40 % av den rörliga 
ersättningen betalas ut kontant samma år som beslutet om att bevilja 
ersättningen fattas. 60 % av den rörliga ersättningen skjuts upp i 3 år 
eller, när det gäller VD, 5 år (kvalificeringsperioden), i form av 
rättigheter till framtida tilldelning av aktier (”restricted share unit”). 
Uppskjutandet äger rum varje år vid utbetalning av kontant rörlig 
ersättning. Efter kvalificeringsperioden omvandlas restricted share 
unit till aktier. En (1) restricted share unit berättigar till en (1) aktie. 
Om anställningen upphör så förfaller, som huvudregel, rätten till all 
uppskjuten rörlig ersättning vid den tidpunkt då deltagaren upphör att 
vara anställd. 
 
Innan omvandling av restricted share units till aktier efter 
kvalificeringsperioden och utbetalning till deltagaren, ska styrelsen, 
eller om den så beslutar, ersättningskommittén och/eller 
riskkommittén, göra en bedömning av behovet av att minska det 
antal aktier som ska tilldelas, eller att helt och hållet avstå från 
utbetalningen av den rörliga ersättningen (ex post riskbedömning) 
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Övriga anställda erbjuds rörlig ersättning uppgående till maximalt två 
månadslöner genom Nordax kontantbonusprogram (”CBP”). CBP är 
utformade för att beakta det övergripande resultatet för Nordax samt 
aktieägares, inlåningskunder, investerares och andra intressenters 
intressen. 
 
Rörlig ersättning till risktagare baseras på i förväg fastställda och 
dokumenterade prestationskriterier. Dessa kriterier anpassar den 
rörliga ersättningen efter (i) individuell prestation, (ii) den relevanta 
funktionens resultat, och (iii) Nordax övergripande affärsresultat. Vid 
bedömning av individuell prestation används både finansiella och 
icke-finansiella kriterier. 
 
Rörlig ersättning till risktagare vars totala rörliga ersättning för ett år 
uppgår till minst 100 000 SEK ska skjutas upp i minst tre till fem år 
innan den betalas ut eller förs över till medarbetaren.  

Ersättningsutskottet 
Ersättningsutskottet består av tre medlemmar, varav ingen är anställd 
i företaget. Samtliga medlemmar i utskottet är ledamöter i styrelsen. 
Under 2017 sammanträdde ersättningsutskottet tre gånger. 
 
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att förbereda 
styrelsens beslut om principer gällande ersättning inom Nordax, fast 
och rörlig ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören och ledningsgruppen. Ersättningsutskottet bistår också 
styrelsen genom att säkerställa att ersättningssystemen följer 
tillämpliga lagar och regelverk och förbereder beslut om riktlinjer för 
ersättning som årsstämman enligt lag är förpliktigad att fastställa. 
 
 

 

III. Ersättning 2017 
 

SAMMANSLAGEN KVANTITATIV INFORMATION OM ERSÄTTNING 

Under 2017 har ingen medarbetare har fått ersättning uppgående 
till eller överstigande 1 MEUR. Totalt har tre personer fått 
avgångsvederlag utbetalt under 2017, avgångsvederlaget är i 
samtliga fall utbetalat i enlighet med Nordax Ersättningspolicy.  

 
 1 Omfattar anställda eller vissa före detta anställda som tidigare 
varit risktagare 

31 december 2017, TSEK Koncernledning Andra risktagare Övriga anställda Totalt 

Fast ersättning som betalats ut under räkenskapsåret 2017 13 000 10 786 81 683 105 469 

Rörlig ersättning som betalats ut under räkenskapsåret 
2017 3 416 2 685 7 104 13 206 

      

Total ersättning (fast och rörlig ersättning) som betalats 
ut under räkenskapsåret 2017 16 417 13 471  88 787 118 675 

      

Total uppskjuten rörlig ersättning som ännu inte har 
betalats ut  5 776 2 773 10051 9 554 

Antal anställda (motsvarande heltidstjänster och 
korttidsanställda) 11 8 173 192 
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