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Inledning
Nordax Group AB (publ) (”Nordax”) aktier är noterade 
på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan den 17 juni 
2015. Bolaget är moderbolag i Nordax-koncernen och 
innehar samtliga aktier i Nordax Group Holding AB, 
Nordax Holding AB och det operativa dotterbolaget 
Nordax Bank AB (publ) (”Nordax Bank”). Nordax Bank 
bedriver bankrörelse och står under tillsyn av Finans- 
inspektionen. Nordax och Nordax Bank följer ett antal 
lagar och regler för god bolagsstyrning och kontroll av 
verksamheten, såsom aktiebolagslagen (2005:551), 
årsredovisningslagen (1995:1554), lag (1995:1559) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 
svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter respektive bank- och finansier-
ingsrörelselagen och International Financial Reporting 
Standards. Dessutom omfattas Nordax Bank av ett 
antal föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Finans- 
inspektionen och Europeiska tillsynsmyndigheten för 
banker (”EBA”).

Nordax har upprättat denna bolagsstyrningsrapport i 
enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för 
bolagsstyrning (nedan ”Koden”). I enlighet med vad 
som redogjordes för i prospektet som upprättades 

inför noteringen vid Nasdaq Stockholm var Nordax 
avsikt att följa Koden från noteringstillfället. Koden 
skulle enligt då gällande version tillämpas fullt ut från 
den första årsstämman året efter noteringen.
Den 1 november 2015 ändrades Koden som numera 
ska tillämpas fullt ut från noteringstillfället. Av 
redogörelsen nedan framgår hur Nordax följer de nya 
reglerna eller hur dessa avses hanteras framöver. 
För ytterligare information om Koden, se 
www.bolagsstyrning.se.  

I enlighet med de grundläggande reglerna om ett 
aktiebolags 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 revisions- 
berättelse över sin revision av bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning, över dispositionen av resultatet 
samt över styrelsens och verkställande direktörers 
förvaltning av bolaget och dess verksamhet.

Enligt Koden kan styrelseledamöter ingå i valbered- 
ningen, men ska inte utgöra en majoritet av valbered-
ningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan 
styrelseledamot ska inte vara valberedningens 
ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i 
valberedningen får högst en av dem vara beroende i 
förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelse-
ledamoten Andrew Rich är ordförande och ledamot i 
valberedningen, utnämnd av Vision Capital Partners 
VII LP och Vision Capital Partners VII A LP (nedan 
gemensamt ”Vision Capital Partners”), fonder som 
rådges av Vision Capital Management Limited. 

Det innebär en avvikelse mot Koden att styrelse- 
ledamoten Andrew Rich är valberedningens ordförande. 
Avvikelsen förklaras av att Vision Capital Partners 
även efter noteringen är Nordax största aktieägare. 
Andrew Rich har varit styrelseledamot i Nordax- 
koncernen sedan Vision Capital Partners förvärvade 
koncernen 2010 och har god kunskap om och erfarenhet 
av bolagets verksamhet. 

Nordax har utöver ovanstående inte gjort några 
avvikelser från Koden under den period som 
bolagsstyrningsrapporten omfattar.

 

Redogörelse för avvikelse från Koden

Nordax bolagsordning reglerar bland annat bolagets 
verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att äga och 
förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig 
verksamhet. I bolagsordningen finns inga bestämmelser 
som reglerar tillsättandet eller entledigandet av 
styrelseledamöter, med undantag för en bestämmelse 
om lägsta och högsta antalet styrelseledamöter. 

Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om 
ändring av bolagsordningen ska behandlas ska enligt 
aktiebolagslagen utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. Nuvarande bolagsordningen 
för Nordax antogs vid extra bolagsstämma den 11 maj 
2015. Bolagsordningen finns tillgänglig på hemsidan 
www.nordaxgroup.com. 

 

Bolagsordningen
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Ägande och rösträtt
Aktiekapitalet består av ett aktieslag där samtliga 
aktier medför samma rätt. Aktiekapitalet uppgick den 
31 december 2015 till 111 MSEK, fördelat på 110 945 598 
aktier och röster. Den största ägaren, Vision Capital 
Partners, med ett totalt innehav om 36,1 procent den 
31 december 2015, är genom Andrew Rich representerad 
i valberedningen och därmed i utnämningsprocessen 
för val av styrelse och revisor, samt genom Daryl Cohen 
och Andrew Rich i styrelsen. 

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. 
På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i en 
rad frågor, exempelvis fastställande av resultat- och 
balansräkningen, disposition av vinst eller förlust, 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter, val 
av styrelseledamöter och revisorer, fastställande av 
styrelsearvoden och revisionsarvoden och besluta om 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
Den årliga bolagsstämman (årsstämma) ska enligt 
bolagsordningen hållas inom sex månader från utgången 
av räkenskapsåret. Utöver årsstämma kan det kallas till 
extra bolagsstämma.

Enligt Nordax bolagsordning ska bolagsstämma hållas 
i Stockholm. Enligt bolagsordningen måste kallelse till 
bolagsstämma publiceras i Post och Inrikes Tidningar 
samt hållas tillgänglig på Bolagets hemsida. Vid tiden 
för kallelse till bolagsstämma ska information härom 
annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma 
ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämman. Information som kommer att tillhanda- 
hållas före och i samband med bolagsstämma såväl 
som bolagsstämmoprotokollet kommer att hållas till-
gängligt på Nordax hemsida www.nordaxgroup.com. 

För att ha rätt att delta i beslut vid bolagsstämman ska 
aktieägaren vara närvarande vid stämman, antingen 
personligen eller genom ombud. Vidare krävs att 
aktieägaren är införd i eget namn i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken vid visst datum före 
stämman och därutöver har anmält sitt deltagande till 
bolaget i enlighet med instruktionerna i kallelsen till 
bolagsstämman. Aktieägare får rösta för samtliga 
aktier ägda eller företrädda av aktieägaren.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran 
härom till styrelsen. 

Uppgift om datum och tidpunkt för kommande årsstämma 
samt hur aktieägare tillvaratar sin initiativrätt finns till-
gängligt på Nordax hemsida www.nordaxgroup.com 
under avsnittet ”Bolagsstyrning” senast i samband 
med att tredje kvartalsrapporten året före årsstämman 
offentliggörs. Om styrelsen anser att det finns skäl att 
hålla bolagsstämma före nästa ordinarie bolagsstämma 
eller om bolagets revisor eller ägare till minst tio procent 
av aktierna begär det, kan extra bolagsstämma hållas. 
Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om 
ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas 
tidigast sex veckor och senast tre veckor före den 
extra bolagsstämman.

Under räkenskapsåret har fyra extra bolagsstämmor 
hållits inför bolagets notering vid Nasdaq Stockholm i 
juni 2015.

Vid extra bolagsstämma den 27 februari 2015 utsågs 
Synnöve Trygg till ny styrelseledamot och Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget för 
tiden intill slutet av årsstämman 2016 med Helena 
Kaiser de Carolis som huvudansvarig revisor. 

Vid extra bolagsstämma den 1 april 2015 utsågs Katarina 
Bonde och Hans Larsson till nya styrelseledamöter i 
Nordax. 

Vid extra bolagsstämma i Nordax den 14 april 2015 
fattades beslut om att anta principer för hur valbered-
ningen ska utses av bolaget. Se ”Valberedningen och 
nomineringsförfarandet” nedan.

Vid extra bolagsstämma den 11 maj 2015 beslutades att 
anta ny bolagsordning och om nyemission inför den 
apportemission varigenom Nordax blev det nya 
moderbolaget i Nordax-koncernen inför noteringen 
vid Nasdaq Stockholm.
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VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING1 

Namn Representerar Andel av aktierna % 2015-08-31 Andel av aktierna % 2015-12-31

Andrew Rich (ordförande) Vision Capital Partners VII LP och 
Vision Capital Partners VII A LP

36,1 36,1

Hans Hedström Carnegie Fonder 4,7 7,2

Ulrika Danielson Andra AP-fonden 2,2 2,1

1  Valberedningen är inte sammansatt av representanter för de tre största ägarna per den 31 augusti 2015 eftersom några aktieägare har valt  
 att avstå från att utse en representant, i enlighet med den reviderade Koden, och turen därmed har gått till nästa aktieägare i storlek.

I enlighet med Koden har bolaget en valberedning som 
till bolagsstämman ska ge förslag avseende följande:
 • förslag till ordförande vid årsstämman
 • förslag till styrelse
 • förslag till styrelseordförande
 • förslag till arvoden och övrig ersättning till   
  styrelseledamöterna samt eventuell   
  ersättning för utskottsarbete
 • förslag till revisor
 • förslag till arvode för bolagets revisorer
 • förslag till eventuella förändringar i    
  förfarande för utseende av valberedning

Vid extra bolagsstämma den 14 april 2015 beslutades 
att valberedningen inför årsstämman 2016 ska bestå 
av representanter för envar av de tre största 
aktieägarna baserat på ägandet per den 31 augusti 
2015 enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktie-
boken. Ledamoten som representerar den största 
aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. 
Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till 
valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna 
vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 
2016 ska ledamöterna som representerar dessa 

aktieägare frånträda sina uppdrag och nya ledamöter 
utses av de nya aktieägare som vid den tidpunkten tillhör 
de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valbered-
ningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens 
mandatperiod har avslutats ska samma aktieägare 
som utsåg den avgående ledamoten, om det anses 
nödvändigt, ha rätt att utse en ny ledamot, eller om 
aktieägaren inte längre tillhör de tre största aktie-
ägarna, den största aktieägaren på tur. 

Förändringar i valberedningens sammansättning ska 
omedelbart offentliggöras.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras 
senast sex månader före årsstämman. Valberedningens 
ledamöter ersätts inte för sitt uppdrag, däremot svarar 
Nordax för skäliga kostnader som av valberedningen 
bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna 
fullfölja sitt uppdrag. Valberedningens mandatperiod 
sträcker sig fram till dess att ny valberedning har 
utsetts.

Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare 
dessa företräder offentliggjordes den 9 oktober 2015.

 

Valberedningen och nomineringsförfarandet

Valberedningens förslag, liksom en rapport om dess 
arbete, offentliggörs senast i samband med kallelsen 
till årsstämman. Aktieägare kan vända sig till valbered-
ningen med nomineringsförslag. Sådana förslag kan 
skickas via e-post till ir@nordax.se eller per post till 
Nordax Group AB, Att: Valberedningen, Box 23124, 
104 35 Stockholm.

Valberedningen har under 2015 haft ett flertal möten 
och däremellan haft kontakt via telefon och e-post. 
Valberedningen har också granskat och diskuterat 
resultatet av den utvärdering som gjorts av styrelsen 

och dess arbete samt av ordföranden där också styrelsens 
storlek och sammansättning har utvärderats. När val-
beredningen tar fram förslag till styrelsearvoden görs 
jämförelser med bolag som bedriver liknande verksam-
het och är av liknande storlek och komplexitet. 
Valberedningen ska i enlighet med den reviderade 
Koden som trädde i kraft den 1 november 2015 vid 
bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag 
till styrelse till årsstämman 2016 särskilt beakta kravet 
på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att 
eftersträva en jämn könsfördelning.
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Enligt Nordax bolagsordning ska styrelsen bestå av 
minst fem och högst tolv ordinarie ledamöter. 
Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Nordax styrelse består 
av nio ledamöter valda av stämman. Verkställande 
direktören ingår i styrelsen. 

Bolaget är moderbolag i Nordax-koncernen och innehar 
samtliga aktier i Nordax Group Holding AB, Nordax 
Holding AB och Nordax Bank. Styrelsens sammansättning 
är identisk i dessa koncernbolag.

Styrelsens sammansättning
Efter styrelsevalet som ägde rum vid de extra 
bolagsstämmorna den 27 februari 2015 och den 1 april 
2015 bestod styrelsen av följande ledamöter: Richard 
Pym (ordförande), Arne Bernroth (vice ordförande), 
Christian Beck, Andrew Rich, Daryl Cohen, Synnöve 
Trygg, Hans Larsson, Katarina Bonde och Morten 
Falch. 

I enlighet med vad som kommunicerades i samband 
med prospektet som upprättades inför börsnoteringen 
i juni i år, önskade Richard Pym att styrelsen efter 
börsnoteringen skulle utse ny ordförande eftersom 
han ansåg att bolagen skulle gynnas av att ha en lokalt 
baserad ordförande. Vice ordföranden Arne Bernroth 
meddelade därmed att han kunde inträda som ordförande. 
Styrelsen utsåg Arne Bernroth till ny ordförande den 
15 oktober 2015 och Richard Pym kvarstod i styrelsen 
som ordinarie ledamot.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman. Om 
styrelseordföranden lämnar sitt uppdrag under mandat- 
perioden utser styrelsen inom sig en ny ordförande 
intill utgången av den bolagsstämma då en ny ordförande 
väljs av stämman. Styrelsens ordförande har ett särskilt 
ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att 
säkerställa att styrelsearbetet är välorganiserat och 
effektivt genomfört, tillser att styrelsen får den utbildning 
som krävs för uppdraget, kontrollerar att koncern- 
ledningen verkställer styrelsens beslut, tar initiativ till 
den årliga utvärderingen av styrelsen och den verk-
ställande direktörens arbete samt företräder styrelsen 
gentemot aktieägarna.

Styrelsens arbete
Styrelsen är ansvarig för bolagets förvaltning och 
organisation. Styrelsens ansvar innefattar bland annat 
att fastställa och se över bolagets mål och strategi 
med hänsyn tagen till Nordax långsiktiga finansiella 
intressen, de risker som Nordax är exponerat för samt 
tillämpliga kapitalkrav, tillse och säkerställa att bolaget 
har en tillfredsställande kontroll av regelefterlevnad 
och att interna regler avseende riskhantering, riskkon-
troll och riskrapportering etableras, tillse att det finns 
ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av 
bolagets verksamhet och de risker för bolaget som 
dess verksamhet är förknippad med, kontinuerligt 
utvärdera koncernens finansiella ställning och säker-
ställa att Nordax informationsgivning präglas av 
öppenhet, är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsen 
är också ansvarig för att fastställa riktlinjer för bolagets 
uppträdande i samhället i syfte att säkerställa Nordax 
långsiktigt värdeskapande förmåga.

 

Styrelsen

ÖVERSIKT ÖVER STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 2015
                                                                                                              
MÅNAD FRÅGOR/ÄRENDEN:

Januari Budget 2015, beslut om rörlig ersättning för 2014 för ledningen 
och ansvariga för kontrollfunktioner

Februari Årsbokslut och bokslutskommuniké 2014, avrapportering av 
externrevision till revisionskommittén

Mars Styrelsens självutvärdering, beslut om nytt förlagslån

April Årsstämma och konstituerande styrelsemöte, årsredovisning 
2014 och delårsrapport första kvartalet, avrapportering av 
externrevision till revisionskommittén, fastställande av ersätt-
ningar till ledningen och ansvariga för kontrollfunktioner

Maj Beslut om notering vid Nasdaq Stockholm

Juni Godkännande av prospekt för notering vid Nasdaq Stockholm, 
beslut om höjning av maximalt lånebelopp i Finland och Tyskland 
om 40 000 euro

Juli Delårsrapport andra kvartalet

Augusti Avrapportering av internrevision till revisionskommittén, godkän-
nande av IKU rapport 2015

September Strategi och verksamhetsutveckling

Oktober Arne Bernroth tillträder som ordförande, delårsrapport tredje 
kvartalet Beslut om värdepapperiseringstransaktion

November Beslut om höjning av maximalt lånebelopp i Sverige och Norge 
om  500 000 kronor

December Presentation av styrelseutvärdering, avrapportering från intern-
revision till revisionskommittén, utkast budget 2016
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Styrelsearbetet följer en skriftlig arbetsordning som 
fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet 
som följer efter årsstämman. Arbetsordningen följer 
bland annat aktiebolagslagen, lagen om bank- och 
finansieringsrörelse, tillämpliga föreskrifter utfärdade 
av Finansinspektionen och riktlinjer utfärdade av 
Europeiska Bankmyndigheten (EBA). Arbetsordningen 
reglerar bland annat styrelsens processer för besluts-
fattande och styrelsemöten, såväl som arbetsför-
delningen mellan styrelsen, styrelseordföranden och 
styrelseutskott. Arbetsordningen reglerar även för-
delning av arbete mellan styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören. Arbetsordningen ses över 
minst en gång per år. Styrelsen sammanträder enligt 
ett årligen fastställt schema och utifrån en årsplan. 
Ytterligare möten kan sammankallas för att hantera 
frågor som inte kan hänskjutas till ett av de ordinarie 
mötena. Styrelsen fattar beslut i frågor som rör bolagets 
strategiska inriktning exempelvis genom affärsplan 
och budget, finansiering, väsentliga organisations-
förändringar och styrande dokument i form av policyer. 
Styrelsen behandlar kvartalsvis bolagets delårsrapporter 
och beslutar om kvartalsrapportens fastställelse och 
publicering. Styrelsen följer regelbundet upp koncernens 
risker och regelefterlevnad genom rapportering från 
de oberoende funktionerna för regelefterlevnad och 
riskkontroll. Styrelsen erhåller också rapporter om den 
interna kontrollen från Mazars SET Revisionsbyrå AB 
på vilken Nordax Bank lagt ut funktionen för intern- 
revision. Koncernens externa revisor lämnar rapporter 
över genomförda granskningar av förvaltningen och 
av den finansiella rapporteringen. Den verkställande 
direktören, tillika styrelseledamot, deltar vid styrelsens 
möten. Finansdirektör, Treasurer och andra medarbetare 
deltar vid behov som föredraganden. Styrelsens protokoll 
förs av chefjuristen. 

Styrelsen i Nordax har sedan noteringen i juni 2015 hållit 
sju möten, varav fem ordinarie sammanträden och två 
icke-ordinarie sammanträden. Styrelsen i det operativa 
dotterbolaget Nordax Bank har hållit 19 möten under 2015, 
varav elva ordinarie sammanträden, tre konstituerande 
sammanträden och fem icke-ordinarie sammanträden. 
Vid de ordinarie styrelsesammanträdena föredras alltid 
ekonomisk rapportering, verksamhetsrapportering 
från verkställande direktör och funktionsansvarig utifrån 
årsplanen, rapportering från de oberoende kontroll-
funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad och 
kreditriskrapportering. Utöver de återkommande 
rapporteringarna ovan som föredras vid varje ordinarie 
styrelsemöte behandlar styrelsen under året frågor 
som framgår av sammanställningen på sidan 64. 

Styrelsens kommittéer
Nordax styrelse har inrättat nedan följande kommittéer 
och har antagit en policy för respektive kommitté som 
bland annat reglerar kommitténs arbete och mandat. 
Kommittéerna bereder och rapporterar muntligen 
genom kommitténs ordförande de frågor och ärenden 
som hanterats vid kommitténs möte vid efterföljande 
styrelsemöte. Kommittéernas protokoll tillhandahålls 
styrelsen.

Revisionskommittén
Revisionskommitténs huvudsakliga uppgifter innefattar 
att övervaka Nordax finansiella rapportering; att övervaka 
effektiviteten i Nordax interna kontroller, internrevision 
och riskhantering med avseende på den finansiella 
rapporteringen; att hålla sig informerat om revision av 
årsredovisningen och koncernredovisning; att granska 
och övervaka den externa revisorns objektivitet och 
oberoende; samt att bistå vid upprättandet av förslag 
till årsstämman rörande valet av revisor. 

Som del av sina uppgifter ska revisionskommittén 
bland annat bistå styrelsen i dess arbete med att säker- 
ställa att Nordax har ett effektivt ramverk för intern 
riskhantering och kontroll, delta i planeringen av revisions- 
arbetet genom att diskutera omfattningen och inrikt-
ningen för revisionsarbetet med den externa revisorn 
och ledningen samt granska den externa revisorns 
revisionsplan och bistå styrelsen i dess arbete med att 
säkerställa kvaliteten i Nordax finansiella rapportering. 
Revisionskommittén har vidare till uppgift att granska 
och rekommendera styrelsen att godkänna de årliga 
planerna för Nordax funktion för regelefterlevnad och 
funktion för riskkontroll, granska och godkänna en 
riskbaserad revisionsplan för Nordax funktion för 
internrevision, övervaka val av, ersättning till och 
entledigande av interna och externa revisorer, 
utvärdera revisorsrapporter, kontrollera att Nordax 
ledning utan onödigt dröjsmål vidtar nödvändiga 
åtgärder för att komma tillrätta med brister i kontroller 
och andra brister som revisorerna identifierar, bereda 
val av redovisningspolicyer och redovisningsprinciper 
samt utföra andra uppgifter som styrelsen har delegerat 
till revisionskommittén.

Revisionskommittén består av tre styrelseledamöter. 
Revisionskommittén består sedan bolagets notering 
av Arne Bernroth (ordförande), Hans Larsson och 
Andrew Rich. Majoriteten av kommitténs ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolaget och koncernled-
ningen och minst en ledamot av kommittén är oberoende 
i förhållande till bolagets större ägare. Minst en ledamot 
innehar redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisionskommittén har under året hållit sju möten. 
Bolagets revisorer har deltagit vid två av mötena.

Riskkommittén
Riskkommitténs huvudsakliga uppgifter innefattar att 
bistå styrelsen i att identifiera och definiera riskerna i 
Nordax verksamhet och säkerställa att risktagande 
mäts och kontrolleras. Dessutom ansvarar riskkommit-
tén för övervakning och granskning av Nordax risk-
strategi och implementeringen av densamma, över-
vakning och granskning av Nordax riskaptit 
(innefattande limiter och exponering) samt övervak-
ning och granskning av riskhanteringspolicyer och 
-metoder. 

Riskkommittén består av tre styrelseledamöter. Risk-
kommittén består sedan bolagets notering av Hans 
Larsson (ordförande), Arne Bernroth och Daryl Cohen.

Riskkommittén har under året hållit fem möten.
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Ersättningskommittén
Ersättningskommitténs huvudsakliga uppgifter inne-
fattar att bereda styrelsens beslut i frågor gällande 
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställnings- 
villkor för ledande befattningshavare, att följa och 
utvärdera pågående och under året avslutade program 
för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, att 
följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för 
ersättning som årsstämman ska anta enligt lag samt 
gällande ersättningsstrukturer och nivåer. Ersättnings- 
kommittén bistår även styrelsen i säkerställandet av 
att risker förenade med Nordax ersättningssystem 
identifieras, hanteras och rapporteras. Ersättnings- 
kommittén bistår vidare styrelsen i samband med (i) 
upprättande av standarder och principer som syftar 
till att säkerställa efterlevnad av tillämplig arbets-
rättslagstiftning, (ii) fastställande av ersättning till 
Nordax anställda och säkerställande att Nordax 
ersättningssystem följer relevant arbetsrättslagstiftning 
och övriga för Nordax tillämpliga lagar, regler och 
riktlinjer, (iii) säkerställande att Nordax anställda 
avlönas skäligt och ansvarsfullt med hänsynstagande 
till Nordax långsiktiga intressen, (iv) beredande av 
förslag till ersättningspolicy förenlig med Nordax 
riskstrategi och tillämpliga lagar, regler och riktlinjer, 
(v) övervakning av ersättningsystemet i syfte att 
säkerställa att systemet tillämpas konsekvent på alla 
nivåer inom Nordax och i enlighet med ersättningspolicyn, 
(vi) granskning av information om ersättning som ska 
offentliggöras i samband med fastställande av års- 
redovisningen enligt föreskrifter utfärdade av Finans- 
inspektionen samt utföra andra uppgifter delegerade 
av styrelsen till ersättningskommittén.

Ersättningskommittén består av tre styrelseledamöter. 
Ersättningskommittén bestod inledningsvis från bolagets 
notering av Andrew Rich (ordförande), Richard Pym 
och Synnöve Trygg. I samband med att Arne Bernroth 
utsågs till ordförande i styrelsen under hösten 2015 
utsåg styrelsen Arne Bernroth som ledamot av kommittén 
och Richard Pym entledigades från sitt uppdrag som 
ledamot av kommittén. Kommitténs ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Ersättningskommittén har under året hållit fyra möten.

Mångfalds- och lämplighetspolicy
Enligt reglerna om ledningsprövning måste samtliga 
styrelseledamöter godkännas av Finansinspektionen 
och styrelsens sammansättning måste uppfylla Finans- 
inspektionens krav. Nordax Banks styrelse har också 
antagit en policy avseende mångfald och lämplighets- 
bedömning av styrelseledamöter, verkställande direktör 
och övriga medlemmar av koncernledningen i enlighet 
med föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen och 
riktlinjer utfärdade av EBA. Policyn anger att samman- 
sättningen av styrelsen ska uppnå mångfald vad gäller 
kön, ålder, geografisk härkomst och utbildnings- och 
yrkesbakgrund och att lämplighetsbedömning ska 
göras av personens erfarenhet, kompetens, anseende 
och omdöme mot beaktande av en bred uppsättning 
kriterier. 

Valberedningen har från bolaget fått information om 
ovan nämnda tillämpliga regler och riktlinjer som 
påverkar valberedningens uppgift att nominera 
ledamöter till Nordax styrelse och även tagit del av 
den av styrelsen antagna policy som beskrivs ovan.

Utvärdering av styrelsens och den verkställande 
direktörens arbete
En utvärdering av styrelsen och dess arbete har 
genomförts under fjärde kvartalet 2015. Utvärderingen 
gjordes genom en webbaserad enkätundersökning 
tillhandahållen av en extern part. Utvärderingen bidrar 
och syftar till att ytterligare förbättra styrelsearbetet 
och bistår valberedningen i att utvärdera sammansätt- 
ningen av styrelsen och dess storlek. Utvärderingen 
granskar huruvida styrelseledamöterna aktivt deltar i 
styrelsen och eventuella kommittéers arbete och 
diskussioner, om klimatet vid styrelsens möten bidrar 
till och främjar öppna diskussioner, hur styrelsens 
ordförande utför sitt arbete och om styrelseledamöterna 
bidrar med självständigt omdöme. Styrelsen utvärderar 
löpande den verkställande direktörens arbete. Separat 
utvärdering av den verkställande direktörens arbete 
kommer att ske under 2016 i samband med beslut om 
rörlig ersättning. Resultatet av utvärderingen redo-
visades för valberedningen av styrelsens ordförande.
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VD och koncernledning
Den verkställande direktören rapporterar till styrelsen 
och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget 
och dess verksamhet enligt styrelsens riktlinjer, 
antagna policyer och instruktioner.

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i 
styrelsens arbetsordning och i VD-instruktionen som 
styrelsen fastställt. Enligt VD-instruktionen ansvarar 
VD för att styrelsen erhåller objektiv, detaljerad och 
relevant information nödvändig för att fatta 
informerade beslut. Följaktligen ska VD hålla styrelsen 
kontinuerligt informerad om bland annat utvecklingen 
av Nordax verksamhet, resultat och finansiella ställning, 
likviditets- och riskläge samt övriga affärshändelser 
och omständigheter.

Koncernledningen består av VD och de ledande 
befattningshavare som tillsätts av VD. Nordax koncern- 
ledning bestod vid utgången av 2015 av sju personer, 

varav fem kvinnor och två män. VD och koncernlednin-
gen håller formella ledningsgruppsmöten månadsvis 
och informella möten därutöver vid behov. För information 
om VD och koncernledningen hänvisas till sidorna 76-77.

VD har tillsatt ett antal forum som stöd för sitt arbete 
att leda den operativa verksamheten som bistår VD 
och övriga funktionsansvariga vid fattande av beslut 
som rör den dagliga verksamheten, baserat på besluts- 
underlag som tagits fram av den funktionsansvariga 
eller för beredande av rekommendation av koncern-
ledningen för beslut av styrelsen. Forumen syftar till 
att samordna och bedöma effekten av föreslagna 
strategier och beslut före genomförande. Exempel på 
forum är Forum för risk profil, Forum för penningtvätt, 
Forum för kreditrisk och MIS, Forum för risk och regel- 
efterlevnad, HR-forum och IT- och säkerhetsforum.

Ersättning till koncernledningen
Ersättningen till medlemmarna i koncernledningen 
består av en fast lön och en rörlig prestationsbaserad 
ersättning. Den rörliga ersättningen är i form av ett 
långsiktigt incitamentsprogram som baseras på såväl 
kontant ersättning som aktier i bolaget. 

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy som följer 
Finansinspektionens föreskrifter och riktlinjer utfärdade 
av EBA. Policyn är baserad på en riskanalys och omfattar 
samtliga anställda i Nordax koncernen. Policyn före-
skriver att ersättningar och andra förmåner ska vara 
konkurrenskraftiga för att främja Nordax långsiktiga 
intressen samtidigt som onödigt risktagande ska 
motverkas. Styrelsen fattar beslut om individuell 
ersättning till bland andra VD och övriga medlemmar i 
koncernledningen.

Enligt Nordax ersättningspolicy får inte den rörliga 
ersättningen begränsa Nordax förmåga att upprätt-
hålla en tillräcklig kapitalbas, eller, vid behov, stärka 
kapitalbasen. Vidare ska en lämplig balans upprätthållas 
mellan de fasta och de rörliga komponenterna. 
De fasta ersättningskomponenterna ska utgöra en 
tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att 
det ska vara möjligt att inte betala ut rörliga ersättnings- 
komponenter. Den rörliga ersättningen ska på årlig 
basis inte överstiga 100 procent av den fasta årslönen.

Enligt ersättningspolicyn ska bedömningen av resultatet 
som ligger till grund för beräkningen av rörlig ersättning 
huvudsakligen baseras på riskjusterade vinstmått. 
I denna bedömning beaktas såväl nuvarande som 

framtida risker samt de faktiska kostnaderna för det 
kapital och likviditet som verksamheten kräver. Om 
Nordax använder sig av subjektiva bedömningar för 
justering av resultat utifrån risk ska de överväganden 
som ligger till grund för justeringen vara välavvägda 
och dokumenterade. Resultatbedömningen ska syfta 
till att främja långsiktigt hållbara resultat och Nordax 
underliggande konjunkturcykel måste beaktas när den 
resultatbaserade ersättningen betalas ut.

Ersättningen till medlemmarna i koncernledningen är 
föremål för regulatoriska begränsningar och krav i 
enlighet med föreskrifter utfärdade av Finansinspek-
tionen. Exempelvis ska minst 60 procent av den rörliga 
ersättningen skjutas upp under en period om tre år för 
ledande befattningshavare och en period om fem år 
för VD. 

Ersättning till styrelsen
Följande arvoden beslutades utgå till styrelsen för 
tiden till slutet av årsstämman 2016: 1 100 000 kronor 
till styrelsens ordförande och 400 000 kronor till vardera 
övrig styrelseledamot, med undantag för VD Morten 
Falch, Daryl Cohen och Andrew Rich som inte är berät-
tigade till någon ersättning för sitt styrelsearbete. För 
uppdrag i kommittéerna utgår 50 000 kronor per 
kommittéuppdrag, med undantag för styrelsens 
ordförande, Daryl Cohen och Andrew Rich. Därutöver 
beslutades att arvode om 50 000 kronor skulle utgå 
till Arne Bernroth för hans uppdrag som vice styrelse-
ordförande. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för 
Nordax kan arvode faktureras genom av styrelseledamot 
helägt bolag.

Ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare
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Revisor
Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Nordax 
revisionskommitté utvärderar revisorns arbete och 
kommer att bistå valberedningen vid framtagande av 
förslag till revisor. Val av revisor sker varje år i Nordax i 
enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

Revisorn granskar och avlämnar revisionsberättelse 
över sin revision av Nordax årsredovisning och koncern- 
redovisning, över bolagets disposition av sitt resultat, 
över styrelsens och VD:s förvaltning samt yttrar sig 
över bolagsstyrningsrapporten. Nämnda rapporter 
kommer att föreläggas och föredras för aktieägarna 
på årsstämman. Revisorn avger revisionsberättelse 
som läggs fram på årsstämman. Revisorn granskar 
även översiktligt Nordax delårsrapporter och boksluts- 
kommunikén och avger granskningsrapport till 

revisionskommittén vid ordinarie möten i kommittén 
då de granskade delårsrapporterna eller boksluts- 
kommunikén bereds samt till styrelsen.

På extra bolagsstämma den 27 februari 2015 omvaldes 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som revisor för 
tiden intill slutet av årsstämman 2016. Helena Kaiser de 
Carolis är huvudansvarig revisor. Helena Kaiser de Carolis 
är auktoriserad revisor.

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers
113 97 Stockholm
Telefon 010-212 4000

Uppgifter om arvoden och kostnadsersättningar till 
revisorerna finns i not 10. 

Enligt styrelsens arbetsordning är det styrelsens ansvar 
att verka för att en god intern kontroll präglar organisa- 
tionen och driften av bolagets verksamhet för att säker- 
ställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
gällande regler. Styrelsen ska tillse att bolaget har en 
effektiv organisation som identifierar, mäter och 
kontrollerar de risker som uppstår i verksamheten och 
som säkerställer en tillförlitlig finansiell rapportering. 
Styrelsen fastställer interna regler för en sund och 
effektiv kontroll och riskhantering samt ska löpande 
säkerställa att dessa regler följs.

Modell med tre försvarslinjer
I syfte att säkerställa adekvat riskhantering och efter-
levnad av lagar, föreskrifter och interna styrdokument 
är Nordax riskhantering och interna kontroll uppbyggd 
enligt modellen med tre försvarslinjer.

Den första försvarslinjen – Riskhantering i affärsverk-
samheten

Nordax affärsenheter och stödfunktioner (kreditrisk, 
treasury, beslutsanalys, juridik, ekonomi, IT, HR, 
marknadsföring och operations) har ansvaret för de 
risker som uppstår i deras respektive verksamheter 
och ska identifiera, utvärdera, kontrollera och internt 
rapportera risker. Detta innefattar ansvar för att säker-
ställa att det finns tydliga processer och rutiner till-
sammans med interna styrdokument som styr hur 
Nordax ska agera i olika avseenden. Den första försvars- 
linjen innefattar också första linjens funktion för risk 
och regelefterlevnad som bistår affärsverksamheten 
med att identifiera, kontrollera och rapportera operativa 
risker och risker avseende regelefterlevnad.

Den andra och tredje försvarslinjen – Oberoende 
kontrollfunktioner

Funktionen för riskkontroll 
Styrelsen har inrättat en funktion för riskkontroll vars 
arbete baseras på en policy som antagits av styrelsen. 
Funktionen för riskkontroll är en del av Nordax andra 
försvarslinje. Funktionen för riskkontroll har ansvaret 
för oberoende granskning och analys av Nordax risker 
och för riskhantering. Ansvaret för funktionen för risk-
kontroll innefattar att tillhandahålla en heltäckande 
och objektiv bild över Nordax risker, övervaka risklimiter, 
kontrollera och analysera Nordax väsentliga risker 
samt identifiera nya risker som kan uppstå till följd av 
ändrade omständigheter. Funktionen för riskkontroll 
ansvarar också för att verifiera att relevanta interna 
regler, processer och rutiner inom ramverket för 
riskhantering är lämpliga och efterlevs, samt för att vid 
behov föreslå ändringar i dem.

Funktionen för riskkontroll rapporterar minst kvartalsvis 
till styrelsen och VD, och deltar regelbundet i styrelsens 
sammanträden. Dessutom rapporterar funktionen för 
riskkontroll till revisionskommittén och riskkommittén. 
Den ansvarige för funktionen för riskkontroll, har också 
regelbundet samt vid behov direkt kontakt med styrelsens 
ordförande.

Den ansvarige för funktionen för riskkontroll är direkt 
underställd VD och rapporterar direkt till styrelsen och 
VD. Granskning och ifrågasättande av beslut som 
påverkar Nordax riskexponering, sker förutom på 
styrelsens sammanträden, samt revision- och riskkom-
mitténs möten, i forum där funktionen för riskkontroll 
och deltagare som ansvarar för ett flertal funktioner 
närvarar.

 

Intern kontroll och riskhantering
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Funktionen för regelefterlevnad
Styrelsen har inrättat en funktion för regelefterlevnad vars 
arbete baseras på en policy som antagits av styrelsen. 
Funktionen för regelefterlevnad är en del av Nordax 
andra försvarslinje. Funktionen för regelefterlevnad 
har ansvaret för att oberoende bistå och granska 
affärsverksamheten som del av sitt arbete med att säker-
ställa att lagar, förordningar, föreskrifter och interna 
regler följs, såväl som att allmänt accepterad praxis 
eller accepterade standarder för de verksamheter som 
omfattas av de tillstånd Nordax erhållit följs. Funktionen 
för regelefterlevnad har även ansvaret för att oberoende 
granska och utvärdera lämpligheten och effektiviteten 
i de åtgärder som vidtas av Nordax samt de processer 
som införts i syfte att hantera regelefterlevnadsrisker. 
Funktionen för regelefterlevnad har ansvaret för att 
utfärda rekommendationer baserade på identifierade 
brister och även för att regelbundet tillhandahålla 
information avseende eventuella risker som skulle 
kunna uppstå till följd av bristande regelefterlevnad. 
Funktionen hjälper också till vid utarbetandet av 
interna styrdokument och bistår affärsverksamheten 
när nya produkter tas fram, samt i samband med 
eventuella organisationsförändringar. Funktionen för 
regelefterlevnad ansvarar även för att säkerställa att 
de anställda får information om och utbildning 
avseende nya eller ändrade interna och externa regler.

Den ansvarige för funktionen för regelefterlevnad är 
underställd VD och rapporterar direkt till styrelsen och 
VD. Funktionen för regelefterlevnad avlämnar rapporter 
avseende regelefterlevnaden till styrelsen och VD 
minst kvartalsvis. Den ansvarige för funktionen för 
regelefterlevnad deltar också regelbundet vid styrelsens 
sammanträden. Dessutom sker regelbunden rapport-
ering till revisionskommittén och riskkommittén. 
Funktionen för regelefterlevnad har regelbundet samt 
vid behov direkt kontakt med styrelsens ordförande. 
Regelbunden hantering och uppföljning av risker som 
identifieras av funktionen för regelefterlevnad sker 
varannan månad i Nordax forum för risk och regel- 
efterlevnad där funktionen för regelefterlevnad och 
deltagare som ansvarar för ett flertal funktioner närvarar.

Funktionen för internrevision
Styrelsen har inrättat en funktion för internrevision vars 
arbete baseras på en policy som antagits av styrelsen.

Funktionen för internrevision är en del av Nordax 
tredje försvarslinje. Nordax har outsourcat funktionen 
för internrevision till revisionsbyrån Mazars Set 
Revisionsbyrå AB (”Mazars”). Omfattningen av den 
outsourcade verksamheten regleras av ett skriftligt 
avtal enligt vilket Mazars ska utföra tjänsterna i 
enlighet med den av styrelsen antagna policyn, 
tillämpliga lagar, förordningar, praxis, skriftliga 
revisionsinstruktioner som antagits av styrelsen och 
den riskbaserade revisionsplanen som antas av styrelsen. 
Funktionen för internrevision har ansvaret för att granska 
och utvärdera Nordax första och andra försvarslinjer. 
Internrevisionen innefattar också, bland annat, en 
oberoende revision av IT-systemen och informations-
säkerheten. Dessutom granskar och utvärderar funk-
tionen huruvida Nordax interna regler är lämpliga och 
förenliga med lagar och föreskrifter och utfärdar, 
baserat på dess observationer, rekommendationer till 
relevanta avdelningar eller funktioner. Funktionen 
för internrevision är direkt underställd styrelsen via 
revisionskommittén.

Riskhanteringsprocessen
Nordax riskhanteringsprocess består av följande faser: 
identifiering, utvärdering, kontroll och övervakning 
samt rapportering. Nordax identifierar sina risker 
genom, bland annat, incidentrapportering, processen 
för godkännande av nya produkter, kvartalsvisa själv- 
utvärderingar, oberoende granskningar, stickprovs- 
kontroller, forum och kontroller. Genom självutvärde-
ringarna identifierar Nordax viktiga risker med särskild 
koppling till varje avdelning och till Nordax i allmänhet 
och riskexponeringen utvärderas i termer av sannolik-
heten för att risken ska realiseras och den potentiella 
konsekvens om risken skulle realiseras.

Självutvärderingarna loggas och de risker som rang- 
ordnas högst baserat på sannolikhet och potentiell 
effekt rapporteras till styrelsen och VD varje kvartal på 
en särskild riskradar.

Identifierade och kvantifierade risker loggas och över-
vakas av funktionen för riskkontroll. Riskloggen 
uppdateras varje kvartal av Nordax “riskägare”, som är 
personer eller enheter med specialistkunskap om en 
viss risk och som har tilldelats befogenhet att bedöma 
riskexponeringen. De uppdaterade riskbedömningarna 
sammanställs och granskas av den oberoende funk-
tionen för riskkontroll. Följande bedöms i denna 
granskning:

 • om riskprofilen har förändrats;
 • om nya risker har uppstått;
 • om riskbedömningarna har förändrats; och
 • om det finns tillräckliga kontroller mot   
  bakgrund av ovanstående.

Denna granskning redovisas för riskkommittén minst 
fyra gånger per år. Nya väsentliga risker, problem eller 
ändringar som skulle kunna ha en betydande inverkan 
på den strategiska risken, viktiga resultatmål och/eller 
Nordax prioriterade planer rapporteras till VD och 
ledningsgruppen månatligen.

Effektiviteten i befintliga kontroller och rutiner som har 
implementerats i den dagliga verksamheten för att 
hantera risker utvärderas och kontrolleras löpande 
genom granskningar och kontroller av funktionen för 
riskkontroll, funktionen för regelefterlevnad och 
funktionen för risk och regelefterlevnad i första 
försvarslinjen.

Under 2015 investerade Nordax i ett systemstöd för 
styrning, riskhantering och regelefterlevnad som 
syftar till att ytterligare förstärka riskhanterings- 
processerna. Systemstödet ska även säkerställa snabb 
åtkomst till riskinformation som rör affärsrisker och 
operativa risker. 
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Risker, riskhantering och riskaptit
Nordax riskaptit innehåller Nordax ramverk för limiter 
för riskexponering samt definierar nivån och riktningen 
för Nordax risker som är godtagbara för att Nordax ska 
uppnå sina strategiska mål. Syftet med riskaptiten är 
att säkerställa att Nordax har en gemensam och sund 
syn på risktagande, baserat på en förståelse av alla 
risker som Nordax är exponerat för eller kan komma 
att exponeras för, och hur dessa hanteras. Styrelsen 
har ansvaret för att godkänna redogörelsen för riskaptit 
och för att fastställa limiterna som utgör Nordax 
riskaptit. Styrelsen har dessutom ansvaret för att 
och vid behov, minst en gång per år, utvärdera och 
uppdatera redogörelsen för riskaptiten. Riskaptiten är 
genomgående låg för alla riskkategorier. 

Kreditkvalitet och kreditriskhantering
Nordax kreditgivning bygger på ansvarstagande 
genom att endast erbjuda lån till kunder som bedöms 
ha hög kreditvärdighet och utgöra en låg risk. Innan ett 
lån godkänns genomförs en grundlig kreditprövning i 
enlighet med bolagets riktlinjer för krediter. Kredit-
prövningsprocessen består av fyra steg där varje ansökan 
går igenom riktlinjer för kreditgivning, prövningsregler, 
interna kreditvärderingsmodeller inklusive beräkning 
av betalningsförmågan samt limitbeslut. Under 2015 
förstärktes kreditprocessen genom ytterligare 
automatisering. 

Ansvarstagande innebär även att Nordax arbetar 
proaktivt med att hjälpa kunderna om de skulle få 
försämrade ekonomiska förutsättningar. Avdelningen 
för betalningslösningar hanterar uteblivna betalningar 
på lån i ett tidigt skede. Insatserna består av dialog 
med kunden för att påminna om försenad betalning 
och ibland erbjuda anpassade lösningar.

Omvärldsfaktorer 
Nordax verksamhet och marknad är föremål för 
omvärldsfaktorer utanför bolagets kontroll som påverkar 
eller kan komma att påverka riskbilden. Exempel på 
sådana faktorer är ändringar i lagar och regelverk samt 
minskad efterfrågan på privatlån och ökade kredit-
förluster till följd av makroekonomiska förhållanden.

De politiska och ekonomiska oroligheterna i världen, 
kraftigt sjunkande energipriser och skuldsättningen 
hos de svenska hushållen har varit i fokus under 2015. 
Under året har Nordax inte sett någon märkbar påverkan 
på bolagets kreditkvalitet och kunderna bedöms ha 
god motståndskraft mot eventuella nedgångar i 
ekonomin.

Marknads- och likviditetsrisk
Genom verksamheten är Nordax exponerat för likviditets- 
och marknadsrisk såsom ränte-, pris- och valutarisk. 
Ränterisk uppstår genom skillnader i räntebindningstid 
mellan finansiering, utlåning och investerad likviditet. 
Prisrisk uppstår i investeringar av likviditetsreserven. 
Valutarisk uppstår till följd av skillnader mellan de valutor 
som tillgångar och skulder är noterade i och till följd av 
marginaler i andra valutor än svenska kronor.

I enlighet med policyn för finansiell risk begränsar Nordax 
ränterisken genom att i hög utsträckning matcha ränte- 
bindningstiden för tillgångar och skulder. Prisrisken 
begränsas genom att bolaget enbart investerar i stabila 
motparter med bra kreditbetyg och på relativt korta 
löptider. Effekterna av förändringar i valutakurser 
begränsas genom att matcha tillgångar och skulder i 
samma valuta. I syfte att skydda kapitaltäcknings-
graden mot valutakursändringar har bolaget öppna 
valutapositioner. Tack vare dessa öppna valutaposi-
tioner uppvägs effekterna av växelkursförändringar i 
balansräkningen av den motsvarande effekt som 
växelkursförändringarna får på resultaträkningen.

Likviditetsrisken uppstår genom risken att inte kunna 
uppfylla betalningsförpliktelser när de faller till betalning 
utan betydande kostnadsökningar. För att minska 
risken har Nordax en likviditetsförvalting. Förutom en 
välbalanserad sammansättning av tillgångar och 
skulder samt fördelning av löptider och valutor har 
bolaget en konservativt placerad likviditetsreserv.

Operativa risker
De operativa riskerna är begränsade till en centraliserad 
verksamhet vilket möjliggör en effektiv hantering av 
risker som kan uppstå i processerna. Utöver processrisk 
är verksamheten föremål för IT- och säkerhetsrisk, 
legal- och regelefterlevnadsrisk, risker till följd av 
mänskliga fel samt risker i ersättningssystemet. För att 
minimera operativa risker har Nordax en rad verktyg 
som går ut på att kontinuerligt identifiera, mäta, 
rapportera och följa upp de risker som uppstår eller 
kan komma att uppstå inom verksamheten.

Förluster relaterade till operativa riskhändelser har varit 
historiskt låga och uppgick under året till 0,55 MSEK.

Kapital och kapitaltäckning
Genom den löpande kapitalutvärderingsprocessen 
utför Nordax stresstester för att säkerställa att bolaget 
avsätter tillräckligt med kapital för oväntade förluster 
till följd av riskexponeringar. Utöver dessa reserveringar 
håller bolaget i enlighet med Basel III-ramverket kapital- 
buffertar där endast kärnprimärkapital beaktas.

För ytterligare information om risker och riskhantering 
hänvisas till ”Riskhanterings- och kapitalutvärderings-
rapport” på hemsidan www.nordaxgroup.com.
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Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen, årsredo- 
visningslagen och Koden för den interna kontrollen av 
såväl Nordax Group AB (publ) nedan ”Nordax”, som 
avseende hela Nordax-koncernen. Den interna kontrollen 
avseende finansiell rapportering är byggd runt de sex 
grundpelarna för intern kontroll som presenteras 
nedan; kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation, uppföljning samt 
utvärdering och ställningstagande avseende intern- 
revision.

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 
redovisningssed, 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, ansvars-
fördelning samt styrande dokument såsom interna 
policies, 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 Riskkontroll-
funktionen, Regelefterlevnadsfunktionen och funk-
tionen för internrevision samt policy för redovisning 
och attestering.

Ytterligare en del av kontrollmiljön utgörs av risk- 
bedömningen, det vill säga identifiering och hantering 
av de risker som kan påverka den finansiella rapport-
eringen 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 kontroll uppbyggd 
med de tre försvarslinjerna.

Riskhantering
Riskhantering inom Nordax, omfattande risker 
avseende den finansiella rapporteringen, är proaktiv 
och uppföljande med tyngdpunkt på utvärdering, 
kontroller och utbildningsinsatser. Nordax tillämpar 
tillgängliga tekniker och metoder för riskhantering på 
ett kostnadseffektivt sätt. Riskhanteringen är en 
integrerad del av affärsverksamheten.

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. Kontrollaktiviteterna utarbetas och doku-
menteras på bolags- och avdelningsnivå, utifrån en 
rimlig nivå relaterad till risken för fel och effekten av 
sådana fel. Respektive avdelningsansvarig är i första 
hand ansvarig för att hantera de risker som är knutna 
till den egna avdelningens verksamhet och finansiella 
rapporteringsprocesser. Vidare är en hög IT-säkerhet 
en förutsättning för god intern kontroll av den finan-
siella rapporteringen. Därför finns regler och riktlinjer 
för att säkerställa tillgänglighet, riktighet, sekretess 
och spårbarhet i information i affärssystemen.

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 
tillgängliga och kända för berörd personal och de 
kompletteras med relevanta rutin- och process-
beskrivningar. Med löpande information, dialog, 
utbildningsinsatser och kontroller, säkerställs att 
personalen tar del av och förstår det interna regelverket. 
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 rät-
tvisande bild av Nordax och styrs i kommunikations-
policyn. Nordax genomför bland annat investerar- och 
analytikermöten och deltar i investerarseminarium.

AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015
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Uppföljning
Nordax Accounting och Reporting enhet samman-
ställer och rapporterar löpande finansiella och operativa 
siffror och analyser till funktionschefer, ledning och 
styrelse. Accounting och Reporting arbetar aktivt med 
löpande uppföljning av rörelsens 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 månatliga ekonomiska rapporter 
och vid varje styrelsemöte hanteras bolagets och 
koncernens ekonomiska situation. Styrelsen och 
styrelsens revisionsutskott granskar också den finansiella 
kvartalsrapporteringen och årsbokslut samt de externa- 
och interna revisorernas iakttagelser och slutsatser.

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

Koncernens informations- och kommunikationsvägar 
följs löpande upp för att säkerställa att dessa är 
ändamålsenliga för den finansiella rapporteringen.

Utvärdering och ställningstaganden av internrevision
Nordax funktion för internrevision utses av, och är 
direkt underställd styrelsen. Internrevisionens roll regleras 
i Policy regarding the Internal Audit function och funk-
tionens arbete baseras på en granskningsplan som 
granskas av revisionsutskottet och fastställs av styrelsen. 

Planen baseras på en riskanalys som utförs i samarbete 
med Nordax externrevisorer samt ordföranden för 
revisionsutskottet. Internrevisons arbete innefattar 
bland annat att granska och bedöma om system, 
interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och 
effektiva samt att utfärdade rekommendationer följs 
samt att minst årligen skriftligen rapportera till styrelse 
och revisionsutskottet.

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

Christian 
Beck

Katarina
Bonde

Befattning Ordförande (fr o m okt 2015)

Ordförande revisionskommittén

Ledamot ersättningskommittén 
(fr o m okt 2015) och riskkommittén

Styrelseledamot Styrelseledamot

Utbildning Civilekonomexamen, Lunds 
universitet

Jur. kand. och högre studier i 
politisk ekonomi, Oslo          
universitet

Civilingenjör teknisk fysik, KTH

Invald år 2010 2004 2015

Född 1947 1958 1958

Nationalitet Svensk Norsk Svensk

Övriga uppdrag Styrelseordförande i Aqilles 
Invest AB och Emra gruppen 
AB med dotterbolag. Styrelse-
ledamot i Biolin Scientific     
Holding AB, elcecat AB och 
Motala Verkstad Group AB. 
Ledamot i den rådgivande 
kommittén för Axcel Invest-
ment Management. VD för 
elcecat AB.

Styrelseordförande i Arcasa 
Arkitekter AS, Cant Invest AS, 
Case Holding AS, Eneas Group 
AS och Design og Interior AS. 
Styrelseledamot i Blår AS och 
ledamot i den rådgivande 
kommittén för Palamon     
Capital Partners

Ordförande i Propellerhead 
Software AB. Styrelseledamot 
i Aptilo Holding AB, Avega 
Group AB, Fingerprint Cards 
AB, Image Systems AB, Jarl 
Securities AB, Mycronic AB, 
Micro Systemation AB och 
Sjätte AP-fonden

Oberoende till bolaget               
och ledningen 

Ja Ja Ja

Oberoende till större             
aktieägare

Ja Ja Ja

Tidigare erfarenhet Ledande befattningar i Nordea 
och Skandia

Flertaliga styrelseuppdrag, 
bland annat som ordförande 
för Espresso House Sweden 
AB

Ledande befattningar inom 
IT-industrin

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2015

135 639 aktier 1 025 899 aktier 1 500 aktier

Revisionskommitté, närvaro 7/7 - -

Riskkommitté, närvaro 5/5 - -

Ersättningskommitté, närvaro 1/4 1 - -

Styrelsemöten, närvaro 9 17/19 17/19 14/19 2 

Styrelse

1  Arne Bernroth tillträdde kommittén vid kommittémötet i december 2015.
2  Avser del av året, Katarina Bonde tillträdde i samband med extra bolagsstämma den 1 april 2015.
9  Avser styrelsemötena i det operativa bolaget Nordax Bank AB (publ)
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Daryl 
Cohen

Morten
Falch

Hans 
Larsson

Befattning Styrelseledamot

Ledamot riskkommittén

Ledamot ersättningskommitén 
(t o m sep 2015

VD och styrelseledamot Styrelseledamot 

Ordförande riskkommittén                       

Ledamot revisionskommittén

Utbildning B.A. and M.A. (Cantab.) in 
natural sciences, University of 
Cambridge

B.Sc. (Hons) in business    
administration, University of 
Bath

Civilekonomexamen, Uppsala 
universitet

Invald år 2010 2004 2015

Född 1978 1967 1961

Nationalitet Brittisk Norsk Svensk

Övriga uppdrag Delägare i Vision Capital LLP 
och styrelseledamot i Bormioli 
Rocco Holdings S.A. och    
Portman Group Holdings Ltd

- Styrelseledamot i Linderyd 
Advisory AB och Lock TopCo 
AS, holdingbolaget i Lindorff- 
koncernen. VD för Linderyd 
Advisory AB

Oberoende till bolaget               
och ledningen 

Ja Nej Ja

Oberoende till större             
aktieägare

Nej Ja Ja

Tidigare erfarenhet Flertaliga styrelseuppdrag Medgrundare av Nordax och 
ledande befattningar i GE 
Capital, Citigroup, och AVCO/
The Associates

Ledande befattningar i SEB

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2015

- 2 697 738 aktier -

Revisionskommitté, närvaro 3/7 3 - 5/7 5 

Riskkommitté, närvaro 4/5 - 4/5

Ersättningskommitté, närvaro 3/4 4 - -

Styrelsemöten, närvaro 9 16/19 19/19 13/19 5

Styrelse

3  Daryl Cohen avgick från revisionskommittén efter kommittémötet i april 2015.
4  Daryl Cohen avgick från ersättningskommittén inför kommittémötet i december 2015. 
5  Avser del av året, Hans Larsson tillträdde i samband med extra bolagsstämma den 1 april 2015.
9  Avser styrelsemötena i det operativa bolaget Nordax Bank AB (publ)
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Richard
Pym

Andrew
Rich

Synnöve
Trygg

Befattning Styrelseledamot 

Ledamot ersättningskommittén 
(t o  m sep 2015)

Styrelseledamot 

Ledamot revisionskommittén 

Ordförande ersättnings-   
kommittén

Styrelseledamot 

Ledamot  ersättningskommittén

Utbildning B.Sc. (Hons) in physics,         
University of Warwick

M.A. (Hons) in history of art 
and Chinese studies, Edinburgh 
University

Civilekonomexamen,        
Stockholms universitet

Invald år 2010 2010 2015

Född 1949 1974 1959

Nationalitet Brittisk Brittisk Svensk

Övriga uppdrag Styrelseordförande i Allied 
Irish Banks plc, UK Asset  
Resolution Ltd och medlem i 
branschorganisationen för 
auktoriserade revisorer i    
England och Wales

Delägare i Vision Capital LLP 
och medlem i branschorgani-
sationen för auktoriserade 
revisorer i England och Wales. 
Styrelseledamot i JDR Enter-
prises Ltd, Park Cakes Acquisi-
tions Ltd, Addo Food Group 
Ltd, First Quench Acquisitions 
Ltd och styrelseordförande i 
Systemhaus AG. Ledamot i det 
verkställande utskottet i Trio 
Acquisitions LLP och Trio 
Acquisitions 2 LLP

Styrelseledamot i Intrum     
Justitia AB, Landshypotek 
Bank AB, Valitor HF, Volvofi-
nans Bank AB och Wrapp AB

Oberoende till bolaget               
och ledningen 

Ja Ja Ja

Oberoende till större             
aktieägare

Ja Nej Ja

Tidigare erfarenhet Ett flertal ledande befattningar 
samt positioner som Non-  
Executive Director i banksektorn.

Flertaliga styrelseuppdrag VD för SEB Kort

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2015

678 197 aktier - -

Revisionskommitté, närvaro - 7/7 -

Riskkommitté, närvaro - 2/5 7 -

Ersättningskommitté, närvaro 3/4 6 4/4 3/4 8 

Styrelsemöten, närvaro 9 18/19 18/19 16/19 8

Styrelse

6  Richard Pym avgick från ersättningskommittén inför kommittémötet i december 2015. 
7  Andrew Rich avgick från riskkommittén efter kommittémötet i april 2015.
8  Avser del av året, Synnöve Trygg tillträdde i samband med extra bolagsstämma den 27 februari 2015.
9  Avser styrelsemötena i det operativa bolaget Nordax Bank AB (publ)
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Christine 
Ahlm

Johanna 
Clason

Morten
Falch

Andreas 
Frid

Kreditchef Treasurer VD och styrelseledamot Ansvarig för investerarrelationer

Född 1967 Född 1965 Född 1967 Född 1977

Anställd 2004 Anställd 2011 Grundare Anställd 2016

Tillträdde nuvarande tjänst 
2004

Tillträdde nuvarande tjänst 
2011

Tillträdde nuvarande tjänst 
2004

Tillträdde nuvarande tjänst 
2016

Utbildning: Civilekonom, 
Stockholms universitet

Utbildning: Civilekonom,    
Handelshögskolan i Stockholm

Utbildning: Civilekonom, Bath 
universitet, Storbritannien

Utbildning: Magisterexamen i 
Företagsekonomi Lunds        
Universitet

Egna och närståendes innehav 
31 december 2015: 271 279 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2015: 271 279 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2015: 2 697 738 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2015: 0 aktier

Koncernledning

Jacob
Lundblad

Kristina 
Nordlind 

Camilla
Wirth

Operativ chef och vice VD Chefsjurist Finansdirektör

Född 1978 Född 1972 Född 1970

Anställd 2004 Anställd 2007 Anställd 2011

Tillträdde nuvarande tjänst 
2009

Tillträdde nuvarande tjänst 
2007

Tillträdde nuvarande tjänst 
2011

Utbildning: Magisterexamen i 
företagsekonomi och kandidat- 
examen i affärsjuridik, Lunds 
universitet

Utbildning: Jur kand,        
Stockholms universitet

Utbildning: Civilekonom, 
Stockholms universitet

Egna och närståendes innehav 
31 december 2015: 1 085 115 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2015: 54 256 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2015: 50 586 
aktier
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Affärsledning

Per 
Alinder

Olof 
Bengtsson

Per 
Bodlund

Malin 
Frick

Marknadschef Biträdande analyschef Senior projektledare, grundare Personalchef

Fredrik
Hedberg

Mats
Lagerqvist

Olof 
Mankert

Tom 
Rabben

IT-chef Analyschef, grundare Chef Regelefterlevnad Marknadschef 

Markus 
Stoor
Säkerhetschef
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Nordax Group AB, org.nr 556993-2485

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Nordax Group AB för år 2015. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
45-58 samt 79-113.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och lagen om årsredovisning i kredit- 
institut och värdepappersbolag, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig- 
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk- 
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsen-
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och lagen om årsredovisning i kredit- 
institut och värdepappersbolag. Våra uttalanden 
omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 59-78.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisnin-
gens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Nordax Group AB för år 2015. Vi har även 
utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrnings-
rapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om sty-
relsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen.
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Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
lag om bank- och finansieringsrörelse, lagen om års- 
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt 
ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och 
baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget 
och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för 
våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade 
genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess 
lagstadgade information är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 6 april 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor


