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Inledning
Nordax Group ABs (publ) (”Nordax”) aktier är note-
rade på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan juni 
2015.

Bolaget är moderbolag i Nordax-koncernen och inne-
har samtliga aktier i det operativa dotterbolaget 
Nordax Bank AB (publ) (”Nordax Bank”). Nordax Bank 
bedriver bankrörelse och står under tillsyn av Finansin-
spektionen. 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, lag (2004:297) om bank och 
finansieringsrörelse och International Financial 
Reporting Standards. Dessutom har Nordax Bank att 
följa ett antal föreskrifter och allmänna råd utfärdade 
av Finansinspektionen och andra myndigheter, såsom 
Europeiska tillsynsmyndigheten för banker (”EBA”).

Nordax har upprättat denna bolagsstyrningsrapport i 
enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för 
bolagsstyrning (nedan ”Koden”). Av redogörelsen 
nedan framgår hur Nordax följer reglerna. För ytterli-
gare 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 stäm-
man utsedda styrelsen, av styrelsen utsedd verkstäl-
lande direktör och styrelsens kontroll av Nordax led-
ning. Den av bolagsstämman utsedda revisorn avger 
revisionsberättelse över sin revision av bolagets årsre-
dovisning och koncernredovisning, över dispositionen 
av resultatet samt över styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av bolaget och dess verksam-
het.

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 bestämmel-
ser 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 änd-
ring av bolagsordningen ska behandlas ska enligt 
bolagsordningen utfärdas tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman. Nuvarande bolags-
ordning för Nordax antogs vid årsstämman den 27 
april 2017. Bolagsordningen finns tillgänglig på hemsi-
dan www.nordaxgroup.com.

Bolagsordningen
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Ägande och rösträtt
Aktiekapitalet består av ett aktieslag där samtliga 
aktier medför samma rätt och aktieägare får rösta för 
samtliga aktier som han eller hon äger eller företräder. 
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2017 till 110 
945 598 MSEK, fördelat på 110 945 598 aktier och rös-
ter. Den största ägaren per den 31 december 2017 var 
Nordic Capital Fund VIII genom Cidron Humber Ltd 
(”Nordic Capital)” med ett innehav om 9,96 procent av 
antalet aktier och röster. Därutöver har Nordic Capital 
ingått köpoptionsavtal enligt vilka Nordic Capital har 
rätt att förvärva ytterligare 12,44 procent av aktierna i 
Nordax, varav 9,50 procent genom Carnegie Invest-
ment Bank AB och 2,94 procent genom R12 Kapital. 
Näst största ägare var Sampo plc (”Sampo”) med ett 
totalt innehav om 7,64 procent av antalet aktier och 
röster1 .  Bolaget innehade 230 000 egna aktier per 
den 31 december 2017. Läs mer om ägandet på sidorna 
33 och 47.      

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. 
På bolagsstämma utövar aktieägare sin rösträtt i en 
rad frågor, exempelvis fastställande av resultat- och 
balansräkningen, koncernresultat- och koncernbalans-
räkning, utdelning och andra dispositioner beträffande 
bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
och VD, val av styrelseledamöter och revisor, faststäl-
lande av styrelsearvoden och revisionsarvoden, fast-
ställande av nomineringsförfarande för utnämning av 
valberedning, och riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Beslut vid bolagsstämma fattas 
normalt med enkel majoritet, vilket innebär mer än 
hälften av totalt avgivna röster, om inte annat anges i 
aktiebolagslagen. Den årliga bolagsstämman (års-
stämma) ska enligt bolagsordningen hållas inom sex 
månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver års-
stämma 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 tillhandahålles före 
och i samband med bolagsstämma såväl som kallelse 
hålls tillgängliga på Nordax hemsida www.nordax-
group.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. Aktieä-
gare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstäm-

man kan begära detta skriftligen genom att skicka 
sådan begäran via e-post till ir@nordax.se eller via 
post till Nordax Group AB (publ), Att: Styrelsen, Box 
23124, 104 35 Stockholm. 
      
Uppgift om datum och tidpunkt för kommande års-
stämma samt hur aktieägare tillvaratar sin initiativrätt 
finns tillgänglig på Nordax hemsida www.nordax-
group.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.

Vid årsstämman den 27 april 2017 var 111 aktieägare 
representerade med ett innehav motsvarande drygt 
60 procent av totalt antal aktier och röster i bolaget. 
Vid stämman var bolagets revisor och samtliga styrel-
seledamöter utom Katarina Bonde och Andrew Rich 
närvarande, liksom samtliga ledamöter i bolagets val-
beredning. På årsstämman 2017 fattades följande 
beslut:

• fastställande av bolagets resultat- och balansräkning 
samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 
räkenskapsåret 2016

• att i enlighet med styrelsens förslag lämna  
utdelning med 1,60 kr per aktie

• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för  
2016 års förvaltning

• fastställande av antal styrelseledamöter och  
revisorer

• fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
• val av styrelseledamöter, styrelseordförande  

och revisor
• fastställande av riktlinjer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för VD och ledande befattnings-
havare

• fastställande av långfristigt kontant- och aktie- 
baserat incitamentsprogram (Management 
Incentive Plan 2017)

• bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv 
och överlåtelse av egna aktier för att möjliggöra för 
bolaget att uppfylla skyldigheter till följd av tilldel-
ningar av aktier till anställda inom ramen för koncer-
nens långfristiga incitamentsprogram och därtill, i 
syfte att skapa en vid varje tidpunkt ändamålsenlig 
kapitalstruktur och samtidigt möjliggöra genomför-
andet av förvärv (upp till 10 procent av samtliga aktier 
i bolaget)

• beslut om överlåtelse av högst 415 000 aktier till del-
tagarna i Management Incentive Plan 2017

• beslut om ändring av bolagsordningen

1  Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen liksom pressmeddelande publicerade av Nordic Capital den 13

   oktober 2017 och den 24 november 2017. Den 8 februari 2018 lämnade Nordic Capital och Sampo genom bolaget NDX intressenter ett offentligt budpliktserbjudande på samtliga aktier i Nordax. Den 15

   februari 2018 meddelade Nordic Capital via pressmeddelande att man ägde motsvarande 64,34% av aktierna och tillsammans med Sampo totalt 71,98% av aktierna.  Läs mer på sidan 47.
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VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING1 

Namn Representerar Andel av aktierna % 2017-10-31 2 Andel av aktierna % 2017-12-31 3

Robert Furuhjelm (ordförande) Nordic Capital Fund VIII genom 
Cidron Humber Ltd

9,96 4 9,96 5

Hans Hedström Carnegie Fonder AB 7,90 5,82

Ricard Wennerklint Sampo plc 7,64 7,64

1  Valberedningen är inte sammansatt av representanter för de tre största ägarna per den 31 augusti 2016 eftersom förändringar skett i aktieägandet efter den 
31 augusti vilket lett till förändringar avseende de tre största ägarna i Nordax.

2  Källa Holdings av Modular Finance AB (sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen) liksom pressmed-
delande publicerat av Nordic Capital den 13 oktober 2017.       

3 Källa: Holdings av Modular Finance AB (sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen).
4   Därutöver har Nordic Capital ingått köpoptionsavtal med Carnegie Investment Bank AB enligt vilka Nordic Capital har rätt att förvärva ytterligare 5,04% av 

aktierna i Nordax enligt pressmeddelande publicerade av Nordic Capital den 13 oktober 2017.
5   Därutöver har Nordic Capital ingått köpoptionsavtal enligt vilka Nordic Capital har rätt att förvärva ytterligare 12,44% av aktierna i Nordax enligt pressmed-

delande publicerade av Nordic Capital den 13 oktober 2017 och 24 november 2017 varav 9,50% genom Carnegie Investment Bank AB och 2,94% genom R12 
Kapital.

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 anta principer för valberedningens utnämnande. 
Enligt principerna, till vilka ingen ändring beslutades 
av årsstämman 2017, ska valberedningen bestå av 
representanter för envar av de tre största aktieägarna 
baserat på ägandet per den 31 augusti enligt den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vederbö-
rande bör inte vara styrelseledamot. Om någon av de 
tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot 
till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksord-
ning ges möjlighet att utse ledamot till valberedningen 
till dess att valberedningen består av minst tre leda-
möter. Utöver de ledamöter i valberedningen som 
representerar större aktieägare kan styrelsens ordfö-
rande utses till ledamot i valberedningen. Verkstäl-
lande direktören eller annan person från Nordax led-
ning ska inte vara ledamot av valberedningen.

Ledamoten som representerar den största aktieägaren 
ska utses till ordförande för valberedningen. Om en 
eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valbe-
redningen inte längre tillhör de tre största ägarna vid 
en tidpunkt mer än två månader före kommande års-
stämma ska ledamöterna som representerar dessa 
aktieägare frånträda sina uppdrag och nya ledamöter 
utses av de nya aktieägare som vid den tidpunkten till-
hör de tre största aktieägarna. Valberedningens man-
datperiod sträcker sig fram till dess att ny valbered-
ning utsetts. Om en ledamot i valberedningen 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 aktieägarna, den största 
aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens 
sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens ledamöter ersätts inte för sitt upp-
drag, däremot svarar Nordax för skäliga kostnader 
som av valberedningen bedöms nödvändiga för att 
valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras 
senast sex månader före årsstämman. Namnen på val-
beredningens ledamöter samt de ägare dessa företrä-
der offentliggjordes den 15 september 2017. Föränd-
ringar i valberedningens sammansättning
offentliggjordes den 1 november 2017.

Valberedningen och nomineringsförfarandet

Nordax styrelseordförande Arne Bernroth har adjung-
erats till valberedningen.

Valberedningens förslag, liksom en redogörelse för 
dess arbete, offentliggörs senast i samband med kal-
lelsen till årsstämman. Aktieägare kan vända sig till 
valberedningen med nomineringsförslag. Sådana för-
slag kan skickas via e-post till ir@nordax.se eller per 
post till Nordax Group AB (publ), Att: Valberedningen, 
Box 23124, 104 35 Stockholm.

Valberedningen utsedd i september 2017 höll två pro-
tokollförda möten. Valberedningen sammansatt i 
november 2017 har fram till och med den 31 december 
2017 haft tre protokollförda 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. Valberedningen har 
därutöver hållit individuella möten med respektive sty-
relseledamot.       

När valberedningen tar fram förslag till styrelsearvo-
den görs jämförelser med bolag som bedriver liknande 
verksamhet och är av liknande storlek och komplexi-
tet. Valberedningen ska i enlighet med Koden vid 
bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt för-
slag till styrelse till årsstämman 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. Leda-
möterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slu-
tet av nästa årsstämma. Nordax styrelse består sedan 
årsstämman 2017 av åtta bolagsstämmovalda ledamö-
ter utan suppleanter. Den tidigare verkställande direk-
tören Morten Falch som lämnade sitt uppdrag som 
verkställande direktör under hösten 2017 ingår i styrel-
sen.

Bolaget är moderbolag i Nordax-koncernen och inne-
har samtliga aktier i Nordax Bank. Styrelsens samman-
sättning är identisk i Nordax och Nordax Bank.

Styrelsens sammansättning
I samband med offentliggörandet av valberedningens 
förslag till styrelse i februari 2017 meddelades att sty-
relseledamot Hans Larsson avböjde omval och 
begärde utträde ur styrelsen med omedelbar verkan 
med anledning av risk för intressekonflikt i nytt styrel-
seuppdrag. Vid årsstämman 2017 omvaldes tidigare 
invalda ledamöter. Susanne Hannestad valdes som ny 
ledamot. Efter styrelsevalet bestod styrelsen av föl-
jande ledamöter: Arne Bernroth (ordförande), Chris-
tian Beck, Katarina Bonde, Morten Falch, Susanne 
Hannestad, Andrew Rich, Jenny Rosberg och Synnöve 
Trygg. Styrelsen höll det konstituerande styrelsemötet 
den 27 april 2017.

En sammanställning över styrelsens- och styrelsekom-
mittéernas sammansättning liksom information om 
respektive styrelseledamot framgår på sidorna 62-64.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman. Om 
styrelseordföranden lämnar sitt uppdrag under man-
datperioden utser styrelsen inom sig en ny ordförande 
intill utgången av den bolagsstämma då en ny ordfö-
rande 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, tillse att styrelsen får den 

utbildning som krävs för uppdraget, kontrollera att 
koncernledningen verkställer styrelsens beslut, ta initi-
ativ till den årliga utvärderingen av styrelsen och den 
verkställande direktörens arbete samt företräda sty-
relsen 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 och finansiella 
rapportering präglas av öppenhet, är korrekt, relevant 
och tillförlitlig. Styrelsen är också ansvarig för att fast-
ställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i 
syfte att säkerställa Nordax långsiktigt värdeskapande 
förmåga.

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 Euro-
peiska Bankmyndigheten (EBA). Arbetsordningen 
reglerar bland annat styrelsens processer för besluts-
fattande och styrelsemöten, såväl som arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen, styrelseordföranden och sty-
relsekommittéer. Arbetsordningen reglerar även 
fördelning av arbete mellan styrelseledamöterna och 
den verkställande direktören. Arbetsordningen ses 
över minst en gång per år. 
       

Styrelsen 

ÖVERSIKT ÖVER STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 2017 

MÅNAD FRÅGOR/ÄRENDEN:

Februari Årbokslut och bokslutskommuniké 2016, avrapportering av koncernens externa revisor, godkännande av kontroll-
funktionernas årsplaner för 2017 samt avrapportering av Kv4 2016, budget 2017, beslut om rörlig ersättning för led-
ningen och ansvariga för kontrollfunktioner, avrapportering hållbarhetsprojektet

Mars Fastställelse årsredovisningen 2016, avrapportering av koncernens externrevisor, beslut att löpande sälja förfallna 
lånefordringar i Sverige, Norge och Finland, beredande beslutsförslag till årsstämman 2017, verksamhetsgenom-
gång Norge, avrapportering hållbarhetsprojektet, styrelsens utvärdering av VD, beslut om fast ersättning för led-
ningen och ansvariga för kontrollfunktioner, utbildning IFRS 9

April Delårsrapport Kv1 2017, årsstämma och konstituerande styrelsemöte, avrapportering från kontrollfunktionerna för 
Kv1, beslut om förtidslösen av SCLIV (värdepapperisering emitterad 2014) på första möjliga datum, tema IT

Maj Presentation av ny externrevisor och godkännande av revisionsplan för 2017

Juni Godkännande av ICLAAP Report 2017, godkännande av finansiell återhämtningsplan 2017, avrapportering av kon-
cernens interna revisor till revisionskommittén

Juli Delårsrapport Kv2, avrapportering koncernens externrevisor till revisionskommittén

Augusti Utnämning av Jacob Lundblad till ny VD, avrapportering kontrollfunktionerna Kv2

September Strategi och affärsutveckling, förändringar till koncernledningen, beslut om emission av värdepapperisering SCLVI, 
beslut att ansöka om tillstånd till försäkringsförmedling

Oktober Delårsrapport Kv3 2017, förändringar i redovisningen och beräkning av kapitaltäckning för Nordax Bank, avrappor-
tering av koncernens interna och externa revisorer till revisionskommittén, avrapportering från kontrollfunktioner-
naför Kv3 2017, tema IT, utbildning nya penningtvättsregler

November Beslut om förlängning av warehouse facilitet, tema Marknad, tema HR

December Utkast budget 2018, styrelseutvärdering, godkännande av kontrollfunktionernas årsplaner 2018, avrapportering 
koncernens externrevisor till revisionskommittén, godkännande uppdaterad ICLAAP
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Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema och utifrån en årsplan. Ytterligare möten kan 
sammankallas för att hantera frågor som inte kan hän-
skjutas till ett av de ordinarie mötena. Styrelsen fattar 
beslut i frågor som rör bolagets strategiska inriktning 
exempelvis genom affärsplan och budget, finansie-
ring, väsentliga organisationsförändringar och sty-
rande dokument i form av policyer. Den finansiella rap-
porteringen behandlas på varje styrelsemöte i 
samband med rapportering från CFO. Styrelsen 
behandlar och granskar delårsrapporter liksom års-
bokslut innan publicering och beslutar om de finan-
siella rapporternas fastställelse och publicering. Sty-
relsen följer regelbundet upp koncernens risker och 
regelefterlevnad genom rapportering från de obero-
ende funktionerna för regelefterlevnad och riskkon-
troll. Styrelsen erhåller också rapporter om den interna 
kontrollen från ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB 
på vilken Nordax Bank lagt ut funktionen för internre-
vision. Koncernens externa revisor lämnar rapporter 
över genomförda granskningar av förvaltningen och 
av den finansiella rapporteringen. Den verkställande 
direktören och CFO deltar vid styrelsens möten. Per-
soner från koncernledningen och andra medarbetare 
deltar vid behov som föredraganden. Styrelsens pro-
tokoll förs av chefsjuristen.

Styrelsen i Nordax har under 2017 hållit 17 möten, 
varav 12 ordinarie sammanträden, ett konstituerande 
sammanträde och fyra icke-ordinarie sammanträden. 
Styrelsen i det operativa dotterbolaget Nordax Bank 
har hållit 15 möten under 2017, varav 11 ordinarie sam-
manträden, ett konstituerande sammanträden och tre 
icke-ordinarie sammanträden. Vid de ordinarie styrel-
sesammanträdena föredras alltid ekonomisk rappor-
tering, kreditriskrapportering, verksamhetsrapporte-
ring från verkställande direktör och funktionsansvarig 
utifrån årsplanen samt rapportering från de obero-
ende kontrollfunktionerna för riskkontroll och regelef-
terlevnad. Utöver de återkommande rapporteringarna 
ovan som föredras vid varje ordinarie styrelsemöte 
behandlar styrelsen under året frågor som framgår av 
sammanställningen på sidan 53.    

Styrelsens kommittéer
Nordax styrelse har inrättat tre kommittéer och anta-
git en policy för respektive kommitté som bland annat 
reglerar kommitténs arbete och mandat. De frågor 
som hanteras och de ärenden som bereds vid respek-
tive kommittés möten återrapporteras muntligen till 
styrelsen av kommitténs ordförande vid efterföljande 
styrelsemöte. Kommittéernas protokoll och mötesun-
derlag tillhandahålls samtliga styrelseledamöter.
       
Revisionskommittén     
Revisionskommitténs huvudsakliga uppgifter inne-
fattar att övervaka Nordax finansiella rapportering 
samt lämna rekommendationer och förslag för att 
säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, att övervaka 
effektiviteten i Nordax interna kontroller, internrevi-
sion och riskhantering med avseende på den finan-
siella rapporteringen, att hålla sig informerat om revi-
sion av årsredovisningen och koncernredovisning 
samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvali-
tetskontroll, att informera styrelsen om resultatet av 
revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den 
finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om den 
funktion revisionskommittén haft, att granska och 
övervaka den externa revisorns objektivitet och obe-
roende, att godkänna den externa revisorns rådgiv-

ningstjänster och övervaka beräkning och uppföljning 
av arvode för rådgivningstjänster samt att vid val eller 
rotation av den externa revisorn, överlämna rekom-
mendation till valberedningen, liksom information 
därom till styrelsen, avseende val av revisor eller revi-
sionsbyrå.

Som en del av sina uppgifter ska revisionskommittén 
bland annat bistå styrelsen i dess arbete med att 
säkerställa att Nordax har ett effektivt ramverk för 
intern riskhantering och kontroll, att delta i plane-
ringen av revisionsarbetet genom att diskutera 
omfattningen och inriktningen för revisionsarbetet 
med externrevisorn och ledningen samt att granska 
externrevisorns revisionsplan och bistå styrelsen i dess 
arbete med att säkerställa kvaliteten i Nordax finan-
siella 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, att 
granska och godkänna en riskbaserad revisionsplan 
för Nordax funktion för internrevision, att utvärdera 
revisorsrapporter, att 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; 
Jenny Rosberg (ordförande), Andrew Rich och 
Synnöve Trygg. Samtliga kommitténs ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolaget och koncernled-
ningen och majoriteten av kommitténs ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolagets större ägare. 
Minst en ledamot innehar redovisnings- eller revisions-
kompetens.
      
Revisionskommittén har under året hållit sju samman-
träden, varav fem ordinarie sammanträden och två 
icke-ordinarie sammanträden. Bolagets externa revi-
sorer deltog vid sex möten och internrevisorerna del-
tog vid fem möten.

Riskkommittén
Riskkommitténs huvudsakliga uppgifter innefattar att 
bistå styrelsen i att identifiera och definiera de risker 
som finns eller kan förväntas uppstå i Nordax verk-
samhet och säkerställa att risktagande mäts och kont-
rolleras. Dessutom ansvarar riskkommittén för att 
övervaka och granska Nordax riskstrategi och imple-
menteringen av densamma, att övervaka och granska 
Nordax riskaptit och risktolerans (innefattande limiter 
och mandat) samt att övervaka och granska riskhante-
ringsprocesserna och riskhanteringspolicyer.
      
Riskkommittén ska även bistå styrelsen i att löpande 
bedöma Nordax kapitalsituation och interna kapitalut-
värdering, den finansiella återhämtningsplanen samt 
beräkningar av avsättningar för förväntade kreditför-
luster.

Riskkommittén består av tre styrelseledamöter; Kata-
rina Bonde (ordförande), Susanne Hannestad och 
Jenny Rosberg.

Riskkommittén har under året hållit sex ordinarie sam-
manträden.
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Ersättningskommittén
Ersättningskommitténs huvudsakliga uppgifter inne-
fattar att bereda styrelsens beslut i frågor gällande 
ersättningsprinciper, ersättningsstrukturer och andra 
anställningsvillkor, samt beslut om åtgärder för att 
följa upp tillämpningen av Nordax ersättningspolicy. 
Ersättningskommittén bereder styrelsens beslut om 
ersättning till den verkställande ledningen och till 
anställda som har det övergripande ansvaret för någon 
av Nordax kontrollfunktioner. Dessutom ansvarar 
ersättningskommittén för att följa och utvärdera 
Nordax program för rörlig ersättning samt att följa och 
utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning 
som årsstämman ska anta enligt lag.

Ersättningskommittén bistår även styrelsen i säker-
ställandet av att risker förenade med Nordax ersätt-
ningssystem identifieras, hanteras och rapporteras. 
Detta innefattar bland annat säkerställande av att 
Nordax ersättningssystem följer relevant arbetsrätts-
lagstiftning och övriga för Nordax tillämpliga lagar, 
regler och riktlinjer samt att Nordax anställda avlönas 
skäligt och ansvarsfullt med hänsynstagande till 
Nordax långsiktiga intressen.

Ersättningskommittén består av tre styrelseledamöter; 
Arne Bernroth (ordförande), Christian Beck och 
Synnöve Trygg. Samtliga kommitténs ledamöter är 
oberoende i förhållande till bolaget och koncernled-
ningen.

Ersättningskommittén har under året hållit tre sam-
manträden, varav två ordinarie sammanträden och ett 
icke-ordinarie sammanträde.

Ersättning till styrelsen
Följande arvoden beslutades utgå till styrelsen för 
tiden till slutet av årsstämman 2018: 1 100 000 kronor 
till styrelsens ordförande och 400 000 kronor till var 
och en av de övriga styrelseledamöterna. Därutöver 
beslutades ett arvode om 120 000 kronor vardera till 
ordförandena i revisionskommittén och riskkommit-
tén, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamö-
terna i revisionskommittén och riskkommittén samt 50 
000 kronor till var och en av ledamöterna i ersätt-
ningskommittén.

Ingen ersättning utgår till styrelsens ordförande för 
kommittéarbete. Ingen ersättning ska heller utgå till 
styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget. För-
utsatt att det är kostnadsneutralt för Nordax kan 
arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt 
bolag.

Mångfalds- och lämplighetspolicy
Enligt reglerna om ledningsprövning måste samtliga 
styrelseledamöter genomgå ledningsprövning av 
Finansinspektionen. Styrelseledamöterna och styrel-
sens sammansättning måste också uppfylla Finansin-
spektionens regelverk med avseende på mångfald, 
lämplighet samt att styrelsen i sin helhet uppfyller kra-
ven i lagen och riktlinjerna. Nordax styrelse har också 
antagit en policy avseende mångfald och lämplighets-
bedömning av styrelseledamöter, verkställande direk-
tör och övriga medlemmar av koncernledningen i 
enlighet med föreskrifter utfärdade av Finansinspek-

tionen, riktlinjer utfärdade av EBA och bestämmel-
serna i Koden. Policyn anger att sammansättningen av 
styrelsen ska uppnå mångfald vad gäller kön, ålder, 
geografisk härkomst samt utbildnings- och yrkesbak-
grund och att lämplighetsbedömning ska göras av 
personens erfarenhet, kompetens, anseende och 
omdöme mot beaktande av en bred uppsättning krite-
rier.

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

Valberedningen har i samband med sin uppgift att 
arbeta fram förslag till val av styrelseordförande och 
övriga ledamöter till bolagets styrelse till årsstämman 
2017 med stöd av lämnad information bedömt i vilken 
grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som 
kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets 
och koncernens verksamhet och organisation, läge 
och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier 
som följer av och anges i för verksamheten tillämpliga 
regler och riktlinjer, bland annat när det gäller relevant 
erfarenhet och kompetens med hänsyn till koncernens 
verksamhet, nuvarande situation och framtida utveck-
ling. I enlighet med bolagets ovan nämnda mångfalds-
policy har valberedningen särskilt beaktat kravet på 
mångsidighet och bredd i styrelsen utifrån kön, ålder, 
geografiskt ursprung och utbildnings- och yrkesbak-
grund för att säkerställa att styrelsens sammansätt-
ning är diversifierad. Valberedningen har särskilt efter-
strävat en jämn könsfördelning. En bedömning har 
även gjorts beträffande varje ledamots möjlighet att 
ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, omsorg 
och engagemang för att tillvarata bolagets och dess 
ägares intresse.

I enlighet med vad som angavs i valberedningens 
beslutsförslag till årsstämman 2017 var valberedning-
ens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller 
de krav som bolagets och koncernens verksamhet och 
organisation samt läge och framtida inriktning fordrar, 
liksom de krav och kriterier som följer av och anges i 
regler och riktlinjer, bl.a. vad avser andra uppdrag och 
att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter den 
bredd, samlade kompetens och erfarenhet som krävs 
med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklings-
skede och andra relevanta förhållanden. Valbered-
ningen bedömde att de föreslagna personerna är väl 
lämpade för uppdraget både individuellt och som 
grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och 
ägna uppdraget i bolagets styrelse den omsorg och 
det engagemang som fordras. Valberedningen konsta-
terade också att de föreslagna ledamöterna represen-
terar en diversifiering i förhållande till kön, ålder och 
geografiskt ursprung liksom en mångsidighet och 
bredd vad gäller utbildnings- och yrkesbakgrund som 
efterlever bolagets mångfaldspolicy. Valberedningen 
konstaterade vidare att fyra av åtta föreslagna styrel-
seledamöter, motsvarande 50 procent, är kvinnor, och 
att en jämn könsfördelning därmed har uppnåtts.
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Nordax styrelse genomför en lämplighetsbedömning 
av de av valberedningen föreslagna ledamöterna som 
inlämnas till Finansinspektionen i samband med ansö-
kan om ledningsprövning av ledamoten liksom en 
bedömning av styrelsens gemensamma kompetens 
och erfarenhet utifrån vissa givna kriterier för att 
Finansinspektionen ska kunna bedöma huruvida sty-
relsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att leda företaget.     
      

Nordax mångfalds- och lämplighetspolicy anger även 
riktlinjer till hur bolaget skall säkerställa rätt kompe-
tens på nyckelpositioner inom bolaget. En lämplighet-
sbedömning görs vid varje rekrytering till en nyckelpo-
sition. Utvärdering av personer på nyckelpositioner 
görs också i samband med beslut om rörlig och fast 
ersättning.   

VD och koncernledning
Jacob Lundblad, tidigare vice VD, utsågs vid styrelse-
möte i augusti 2017 till ny VD för Nordax sedan Morten 
Falch meddelat sin önskan att lämna posten som VD. 
Jacob Lundblad tillträdde som VD den 1 september 
2017.
      
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 som är nödvändig för att fatta 
informerade beslut. Följaktligen ska VD hålla styrelsen 
kontinuerligt informerad om bland annat utvecklingen 
av Nordax verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning, likviditets- och riskläge samt övriga affärshändel-
ser och omständigheter.

Koncernledningen består av VD och de ledande 
befattningshavare som tillsätts av VD. Nordax kon-
cernledning bestod vid utgången av 2017 av elva per-
soner, varav tre personer är adjungerade medlemmar 
till koncernledningen. Koncernledningen består av sex 
män och fem kvinnor. VD och koncernledningen håller 
formella ledningsgruppsmöten veckovis och infor-
mella möten därutöver vid behov. För information om 
VD och koncernledningen hänvisas till sidorna 65-66.

VD har tillsatt ett antal forum och styrgrupper som 
stöd för sitt arbete att leda den operativa verksam-
heten som bistår VD och övriga funktionsansvariga vid 
fattande av beslut som rör den dagliga verksamheten, 
baserat på beslutsunderlag som tagits fram av den 
funktionsansvariga eller för beredande av rekommen-
dation av koncernledningen för beslut av styrelsen. 
Forumen syftar till att samordna och bedöma effekten 
av föreslagna strategier och beslut före genomför-
ande. Exempel på forum och styrgrupper är strategifo-
rum, landsforum och IT styrgrupp.

       
      

Ersättning till koncernledningen
Medlemmarna i koncernledningen ersätts genom en 
lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning. Fast 
ersättning består av månadslön och pensionsavsätt-
ningar. Den rörliga ersättningen är i form av ett lång-
siktigt incitamentsprogram som baseras på såväl kon-
tant ersättning som aktier i bolaget.

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy som följer 
Finansinspektionens föreskrifter och riktlinjer utfär-
dade av EBA. Policyn är baserad på en riskanalys och 
omfattar samtliga anställda i Nordax koncernen. Poli-
cyn föreskriver att ersättningar och andra förmåner 
ska vara konkurrenskraftiga för att främja Nordax 
långsiktiga intressen samtidigt som onödigt riskta-
gande ska motverkas. Styrelsen fattar beslut om indi-
viduell ersättning till bland andra VD och övriga med-
lemmar i koncernledningen.    

Enligt Nordax ersättningspolicy får inte den rörliga 
ersättningen begränsa Nordax förmåga att upprätt-
hålla en tillräcklig kapitalbas, eller, vid behov, stärka 
kapitalbasen. Detta säkerställs bland annat genom 
styrelsens riskkommitté. Vidare ska en lämplig balans 
upprätthållas mellan den fasta lönen och den rörliga 
ersättningen. De fasta ersättningskomponenterna ska 
utgöra en tillräckligt stor del av den totala ersätt-
ningen för att det ska vara möjligt att inte betala ut rör-
liga ersättningskomponenter. Den rörliga ersättningen 
ska på årlig basis inte överstiga 100 procent av den 
fasta årslönen.

Enligt ersättningspolicyn ska bedömningen av resulta-
tet som ligger till grund för beräkningen av rörlig 
ersättning huvudsakligen baseras på riskjusterade 
vinstmått. I denna bedömning beaktas såväl nuva-
rande som framtida risker samt de faktiska kostna-
derna för det kapital och den likviditet som verksam-
heten 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. Resultatbedöm-
ningen ska syfta till att främja långsiktigt hållbara 
resultat och Nordax underliggande konjunkturcykel 
måste beaktas när den resultatbaserade ersättningen 
betalas ut. 
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Ersättningen till medlemmarna i koncernledningen är 
föremål för regulatoriska begränsningar och krav i 
enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och 
riktlinjer. Minst 60 procent av den rörliga ersättningen 
ska skjutas upp under en period om tre år för ledande 
befattningshavare och en period om fem år för VD. 
Redogörelse för ersättningen till VD och ledande 
befattningshavare finns i not 10 i årsredovisningen.

Utvärdering av styrelsens och den verkställande 
direktörens arbete
En utvärdering av styrelsen och dess arbete har 
genomförts under fjärde kvartalet 2017. Utvärderingen 
gjordes genom en enkätundersökning. Utvärderingen 
bidrar och syftar till att ytterligare förbättra styrelsear-
betet och bistår valberedningen i att utvärdera sam-

mansättningen av styrelsen och dess storlek. Utvärde-
ringen 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 styrel-
sens ordförande utför sitt arbete och om styrelseleda-
möterna bidrar med självständigt omdöme.   
      
Styrelsen utvärderar löpande den verkställande direk-
törens arbete. Separat utvärdering av den verkstäl-
lande direktören gjordes inför dennes utnämning till ny 
VD för bolaget och bestod av en lämplighetsbedöm-
ning genomförd av styrelsen liksom en ledarskapsut-
värdering genomförd av extern part. Utvärdering av 
den verkställande direktören görs även i samband med 
beslut om rörlig ersättning.

Revisor
Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Nordax 
revisionskommitté utvärderar revisorns arbete och 
bistår valberedningen vid framtagande av förslag till 
revisor. Valberedningens förslag till årsstämman om 
val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekom-
mendation. Val av revisor sker varje år i Nordax i enlig-
het med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Revisorn granskar och avlämnar revisionsberättelse 
över sin revision av Nordax årsredovisning och kon-
cernredovisning, över bolagets disposition av sitt 
resultat, över styrelsens och VD:s förvaltning samt ytt-
rar sig över bolagsstyrningsrapporten. Nämnda rap-
porter kommer att föreläggas och föredras för aktieä-
garna på årsstämman. Revisorn granskar även 
översiktligt Nordax delårsrapporter och bokslutskom-
munikén och avger granskningsrapport till revisions-
kommittén vid ordinarie möten i kommittén då de 

granskade delårsrapporterna eller bokslutskommu-
nikén bereds samt till styrelsen.
      
På årsstämma den 27 april 2017 valdes Deloitte AB i 
enlighet med valberedningens förslag till bolagets nya 
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Malin 
Lüning, auktoriserad revisor, är huvudansvarig revisor. 

Deloitte AB
113 79 Stockholm
Telefon 075-246 20 00

En närmare presentation av revisorn, huvudansvarig 
revisor och de arvoden och kostnadsersättningar som 
utgått finns i not 10 i årsredovisningen.

Intern kontroll och riskhantering
Enligt styrelsens arbetsordning är det styrelsens 
ansvar att verka för att en god intern kontroll präglar 
organisationen och driften av bolagets verksamhet för 
att säkerställa att bolagets verksamhet bedrivs i enlig-
het 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 och ska löpande 
säkerställa att dessa regler följs. Nordax har en pro-
cess för att rapportera risker och följa upp rekommen-
dationer som föreslagits av de interna kontrollfunktio-
nerna, funktionen för internrevision samt externa 
revisorer.      
       
Styrande dokument
En grundläggande del av Nordax interna kontrollmiljö 

utgörs av styrande dokument såsom policyer, instruk-
tioner och manualer. Styrande dokument finns för 
väsentliga områden och utgör ett ramverk för verk-
samheten. Samtliga policyer antas av styrelsen och 
instruktioner antas av VD, eller den av VD delegerade. 
Styrande dokument utvärderas, uppdateras och antas 
löpande, dock minst årligen. Funktionen för regelef-
terlevnad koordinerar den interna hanteringen av sty-
rande dokument. På Nordax intranät finns akuella sty-
rande dokument tillgängliga för samtliga medarbetare.
      
Rapportering av oegentligheter – visselblåsningspro-
cess        
Nordax har en etablerad process för anonym rappor-
tering av oegentligeheter, whistleblowing-process, 
som styrs av den av styrelsen antagna ”Policy för vis-
selblåsningsprocess”.

-  56  - -  57  -

- BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT - 



Modell med tre försvarslinjer
I syfte att säkerställa adekvat riskhantering och god 
intern styrning och kontroll tillämpar Nordax modellen 
med tre försvarslinjer.

Den första försvarslinjen  
– ägare av risk och regelefterlevnad
Nordax affärsenheter och stödfunktioner (kreditrisk, 
treasury, beslutsanalys, juridik, ekonomi, IT, HR, IR, 
marknad och customer operations) har ansvaret för de 
risker som uppstår i deras respektive verksamheter 
och identifierar, utvärderar, kontrollerar och internrap-
porterar sådana risker. Detta innefattar ansvar för att 
säkerställa att det finns tydliga processer och rutiner 
tillsammans med interna styrdokument som styr hur 
Nordax ska agera i olika avseenden.

Den andra försvarslinjen  – övervakning och kontroll
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 risklimi-
ter, 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 risk-
hantering är lämpliga och efterlevs, samt för att vid 
behov föreslå ändringar i dem.

Funktionen för riskkontroll rapporterar minst kvartals-
vis till styrelsen och VD, och deltar regelbundet i sty-
relsens sammanträden. Dessutom rapporterar funktio-
nen för riskkontroll till revisionskommittén och 
riskkommittén. Nordax riskchef är ansvarig för funktio-
nen för riskkontroll och är direkt underställd VD och 
har regelbundet samt vid behov direkt kontakt med 
styrelsens ordförande och ordförandena i revisions- 
och riskkommittén.     
         
Regelbunden hantering och uppföljning av risker som 
identifieras av funktionen för riskkontroll sker bland 
annat i Nordax forum för riskprofilen där VD och ris-
kägare deltar samt Nordax forum för risk och regelef-
terlevnad där även funktionen för regelefterlevnad och 
representanter för affärsenheter och stödfunktioner 
deltar.

Funktionen för regelefterlevnad
Styrelsen har inrättat en funktion för regelefterlevnad 
vars arbete baseras på en policy som antagits av sty-
relsen. Funktionen för regelefterlevnad är en del av 
Nordax andra försvarslinje. Funktionen för regelefter-
levnad har ansvaret för att stödja och oberoende gran-
ska affärsverksamheten för att säkerställa 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 regelef-

terlevnad 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 identifiera och hantera regelefterlev-
nadsrisker.

Funktionen för regelefterlevnad har ansvaret för att 
utfärda rekommendationer baserade på identifierade 
brister och 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 organisations-
förändringar. Funktionen för regelefterlevnad ansvarar 
även för att säkerställa att de anställda får information 
om och utbildning avseende nya eller ändrade interna 
och externa regler.

Funktionen för regelefterlevnad avger rapporter avse-
ende regelefterlevnaden till styrelsen och VD minst 
kvartalsvis, och deltar regelbundet vid styrelsens sam-
manträden. Funktionen för regelefterlevnad rapporte-
rar också regelbundet till revisionskommittén. Nordax 
regelefterlevnadschef är direkt underställd  VD och 
har regelbundet samt vid behov direkt kontakt med 
styrelsens ordförande.

Regelbunden hantering och uppföljning av risker som 
identifieras av funktionen för regelefterlevnad sker 
bland annat i Nordax ledningsgrupp.
       
Den tredje försvarslinjen - oberoende granskning

Funktionen för internrevision
Styrelsen har inrättat en funktion för internrevision 
vars arbete baseras på en policy som antagits av sty-
relsen.
        
Funktionen för internrevision utgör Nordax tredje för-
svarslinje och är idag outsourcad till revisionsbyrån 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”). 
Omfattningen av den outsourcade verksamheten reg-
leras genom ett skriftligt avtal enligt vilket PwC ska 
utföra tjänsterna i enlighet med den av styrelsen 
antagna policyn, tillämpliga lagar, förordningar, praxis, 
skriftliga revisionsinstruktioner som antagits av styrel-
sen och den riskbaserade revisionsplanen som antas 
av styrelsen. Funktionen för internrevision har ansva-
ret för att granska och utvärdera Nordax första och 
andra försvarslinjer. Internrevisionen innefattar också, 
bland annat, en oberoende revision av IT-systemen 
och informationssäkerheten. Dessutom granskar och 
utvärderar funktionen huruvida Nordax interna regler 
är lämpliga och förenliga med lagar och föreskrifter 
samt utfärdar, baserat på dess observationer, rekom-
mendationer till relevanta avdelningar eller funktioner.  
        
Funktionen för internrevision är direkt underställd sty-
relsen via revisionskommittén. 
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Riskhanteringsprocesser     
       
Riskbaserade årsplaner     
Nordax oberoende kontrollfunktioner arbetar efter 
riskbaserade årsplaner som fastställts av styrelsen. De 
riskanalyser som ligger till grund för planerna omfattar 
både interna och externa faktorer samt har både ett 
historiskt och ett framåtblickande perspektiv. Funktio-
nerna för riskkontrolls- och funktionen för regelefter-
levnads riskanalyser baseras delvis på bidrag från 
verksamheten, bl.a. genom processen för självutvär-
dering av operativa risker. Exempel på andra faktorer 
som tas i beaktande vid riskanalysen är incidenter som 
inträffat under året, kommande regelverk, nya produk-
ter, tjänster, marknader, processer, it-system samt bris-
ter identifierade av kontrollfunktionerna och reviso-
rerna. Vidare så görs en bedömningn av kontrollmiljön 
i det område som riskanalysen omfattar. Varje kontroll-
funktion genomför sin egen riskanalys medan arbetet 
med att ta fram årsplanerna görs i samråd. Det syftar 
framförallt till att säkerställa en heltäckande kon-
trollmijö där flest resurser läggs på de områden som 
innebär störst risk, men även till att undvika överlapp-
ning och onödigt dubbelarbete. Resultatet av riskbe-
dömningarna utvärderas av styrelsen i samband med 
att årsplanerna godkänns.

Nedan följer ett antal exempel på de processer och 
metoder som Nordax etablerat i syfte att identifiera 
och hantera sina risker. Resultatet sammanställs i rap-
porter och presenteras för styrelsen, styrelsens kom-
mittéer och/eller koncernledningen.   
       
Nordax riskprofil
Utvärderingen av Nordax riskprofil genomförs med 
utgångpunkt i Nordax omvärld och identifierar risker 
som skulle kunna få en negativ inverkan på Nordax 
möjligheter att nå sina strategiska mål. Riskerna som 
identifieras bedöms utifrån sannolikhet och potentiell 
effekt och till varje risk finns en åtgärdsplan. Riskprofi-
len uppdateras och diskuteras löpande av Nordax kon-
cernledning. Nordax riskprofil sammanställs av funk-
tionen för riskkontroll. Riskprofilen presenteras för 
styrelsen minst fyra gånger per år på en särskild riskra-
dar.       
       
Oberoende kontroll och analys av kreditriskfunktionen 
för internrevision      
Funktionen för riskkontroll kontrollerar, analyserar och 
rapporterar löpande kreditriskutvecklingen till styrel-
sen och riskkommittén. Tillsammans med den löpande 
rapportering som kreditriskavdelningen förser styrel-
sen med ger den obereonde rapporteringen från funk-
tionen för riskkontroll en heltäckande och objektiv bild 
av kreditriskutvecklingen. Kontrollen omfattar även 
oberoende monitorering och rapporteringen av de 
limiter som styrelsen fastställt avseende kreditrisk.  
       
Incidentrapportering     
Nordax definierar en incident som en ogynnsam hän-
delse som har förorsakat eller möjligen kan orsaka 
skada på Nordax verksamhet, tillgångar, anseende 
och/eller personal. Incidentrapporteringen på Nordax 
hanteras i ett GRC-system (”Governance, Risk and 
Compliance”). Alla medarbetare uppmuntras att och 
förväntas rapportera incidenter som inträffar i verk-
samheten. Processen för incidenthantering inkluderar 

inhämtning av information och utredning genom risk-
bedömning, kvantifiering av potentiell påverkan samt 
kategorisering av incident. Analys, monitorering och 
rapportering till styrelse genomförs regelbundet. Han-
teringen av incidentrapporteringen styrs av ”Instruk-
tionen för incidenthantering”.    
       
Kontinuitetshantering     
Nordaxs kontinuitetshantering strävar efter att skapa 
robusthet i verksamheten i syfte att bättre kunna han-
tera störningar och förluster i delar av eller hela den 
operativa verksamheten. Kontinuitetshanteringen är 
en fortgående process med årligt återkommande 
bedömningar av kritiska aktiviteter (”Business Impact 
Analysis”), uppdatering av kontinuitetsplaner och test 
av planerna för de väsentliga processerna Kontinui-
tetshanteringen styrs av ”Instruktionen för kontinui-
tetshanteringen”.      
       
Processen för godkännande av nya produkter
Process för godkännande av nya processer eller pro-
dukter (”NPAP”) säkerställer att alla operativa risker 
som uppstår i samband med nya eller väsentligt änd-
rade produkter, tjänster, marknadsprocesser, IT-sys-
tem eller andra större förändringar i organisationen 
eller verksamheten identifieras och hanteras. Residual-
risker och kritiska nyckelkontroller dokumenteras och 
monitoreras. Uppföljning av relevant regelefterlevnad 
ingår också i bedömningen. VD är ansvarig för god-
kännande av NPAP innan lansering eller implemente-
ring. Funktionen för riskkontroll har ansvaret för att, 
åtminstone kvartalsvis, rapportera nya identifierade 
och betydligt förhöjda risker till styrelsen och VD. Pro-
cess för godkännande av nya produkter styrs av 
”Instruktionen för projektkoordinering och NPAP”.  
 
Självutvärderingar av operativa risker   
Processägarna för väsentliga processer utför minst en 
gång per år en självutvärdering av operativa risker i 
respektive process. Självutvärderingen inkluderar 
bedömning av sannolikhet att riskerna inträffar samt 
potentiell påverkan. Mitigerande kontroller och planer 
för hantering av identifierade risker inkluderas även i 
bedömningen och dokumenteras. Självutvärderingar 
av operativa risker styrs av ”Instruktionen för väsent-
liga processer”.      
       
Test av nyckelkontroller     
Effektiv internkontrollmiljö är en kritisk aspekt i den 
operativa riskhanteringen. Interna kontroller ska vara 
ändamålsenligt utformade i syfte att säkerställa ope-
rativ effektivitet, att Nordax tillgångar skyddas samt 
att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Risk-
kontroll testar nyckelkontroller i de väsentliga proces-
serna i syfte att bedöma utformning och operativ 
effektivitet. Test av nyckelkontroller avser inte att upp-
repa eller ersätta kontrollerna som sker i första för-
svarslinjen, utan syftar till att bedöma kontrollernas 
effektivitet. Processen för test av Nordax nyckelkon-
troller styrs av ”Instruktionen för riskkontroll”.

-  58  - -  59  -

- BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT - 



Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen och Koden för den interna kontrollen av 
såväl Nordax, som hela Nordax-koncernen.  Den 
interna kontrollen avseende finansiell rapportering är 
byggd runt de sex grundpelarna för intern kontroll som 
presenteras nedan; kontrollmiljö, riskhantering, kon-
trollaktiviteter, information och kommunikation, upp-
följning samt utvärdering och ställningstagande avse-
ende 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.

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 
bolagsoch avdelningsnivå, utifrån en rimlig nivå relate-
rad 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.

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, utbildnings- insatser 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.
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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.

Utvärdering och ställningstaganden av internrevision
Nordax funktion för internrevision utses av, och är 
direkt underställd styrelsen via revisionskommittén. 
Internrevisionens roll regleras i policyn avseende 
internrevisionsfunktionen och funktionens arbete 
baseras på en granskningsplan som granskas av revi-
sionskommittén och fastställs av styrelsen årligen.

Planen baseras på en riskanalys som utförs i samarbete 
med funktionerna för riskkontroll och regelefterlev-
nad, Nordax externrevisorer samt ordföranden för 
revisionskommittén. Internrevisions 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 sty-
relse och revisionskommittén.

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 Styrelseordförande 
Ordförande ersättnings- 
kommittén

Styrelseledamot
Ledamot ersättnings- 
kommittén

Styrelseledamot
Ordförande riskkommittén

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 1956 1958

Nationalitet Svensk Norsk Svensk

Övriga uppdrag Styrelseordförande i 
Emragruppen AB med  
dotterbolag, Ceres Food AB 
och Motala Verkstad Group 
AB. Ledamot i  
den rådgivande kommittén  
för Axcel Investment Manage-
ment. Styrelseledamot och VD 
för elcecat AB.

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

Styrelseordförande i  
Propellerhead Software 
Aktiebolag, Opus Group AB 
(publ) och IMINT Image  
Intelligence AB. Styrelse- 
ledamot i Aptilo Holding AB,  
Birger Jarl Securities AB, 
Mycronic AB (publ), Micro 
Systemation AB (publ) 

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 och Banqsoft AS

Ledande befattningar  
inom IT-industrin

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2017

135 639 aktier 1 025 899 aktier 1 500 aktier

Revisionskommitté, närvaro 2 1 - -

Riskkommitté, närvaro - - 6

Ersättningskommitté, närvaro 3 3 -

Styrelsemöten, närvaro 17 17 16

Styrelsearvode, SEK 1 100 000 400 000 400 000

Arvode för kommittéuppdrag, SEK - 50 000 120 000

Styrelse

1  Arne Bernroth utsågs till ledamot i revisionskommitté vid styrelsemöte den 21 mars 2017 med anledning av att Hans Larsson lämnade styrelsen. Hans Larsson 
deltog vid ett möte i revisionskommittén och ett möte i riskkommittén innan utträdet.

PER DEN 31 DECEMBER 2017

-  62  -

- BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT - 



Morten
Falch

Susanne
Hannestad

Andrew
Rich 2

Befattning Styrelseledamot Styrelseledamot
Ledamot riskkommittén

Styrelseledamot
Ledamot revisionskommittén

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

Masters of Business Adminis-
tration (Hons), Northeastern 
University, USA, samt First 
Level Bachelor of Law, Oslo 
universitet och Executive 
Leadership, INSEAD, Frankrike

M.A. (Hons) in History of Art, 
University of Edinburgh

Invald år 2004 2017 2010

Född 1967 1961 1974

Nationalitet Norsk Norsk Brittisk

Övriga uppdrag - Styrelseordförande i Payr AS, 
VIO Media AS och Førstehjel-
peren AS.

VD för Fintech Mundi AS och 
Bozan AS

Ansvarig för Group M&A  
på Jardine Lloyd Thompson 
Group plc (JLT) och medlem  
i branschorganisationen för 
auktoriserade revisorer i  
England och Wales 

Oberoende till bolaget  
och ledningen 

Nej 1 Ja Ja

Oberoende till större 
aktieägare

Ja Ja Ja

Tidigare erfarenhet Medgrundare och VD Nordax 
till och med augusti 2017 och 
ledande befattningar i GE 
Capital, Citigroup, och AVCO/
The Associates

Ledande befattningar i 
Nordea, Nets och Sparebank 1 
Forsikring i Norge och ett fler-
tal andra styrelseuppdrag, 
däribland Zwipe AS, Visa Ban-
kegruppe AS, Mastercard 
Forum, Scandpower IT AS och 
Visa Norge AS.

Tidigare delägare och  
styrelseledamot i Vision  
Capital LLP och flertaliga  
styrelseuppdrag däribland 
styrelseledamot i JDR Enter-
prises Limited och ADDO 
Food Group Limited

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2017

2 697 738 aktier 2 200 aktier 10 000 aktier

Revisionskommitté, närvaro - - 7

Riskkommitté, närvaro - 3 2 -

Ersättningskommitté, närvaro - - -

Styrelsemöten, närvaro 17 14 3 17

Styrelsearvode, SEK - 400 000 400 000

Arvode för kommittéuppdrag, SEK - 60 000 60 000

Styrelse

1 Morten Falch avslutade sin anställning på Nordax den 28 februari 2018 och ses därefter som oberoende till bolaget och ledningen  

2 Susanne Hannestad utsågs till ledamot i riskkommittén vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i anslutning till årsstämman den 27 april 2017 då 
hon valdes till ny styrelseledamot

3   Susanne Hannestad utsågs till styrelseledamot vid årsstämman den 27 april 2017.
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Jenny
Rosberg

Synnöve
Trygg

Jacob
Lundblad

Befattning Styrelseledamot
Ordförande revisions- 
kommittén
Ledamot riskkommittén

Styrelseledamot 
Ledamot ersättnings- 
kommittén
Ledamot revisionskommittén

VD

Utbildning Executive MBA,  
Handelshögskolan Stockholm

Civilekonomexamen,  
Stockholms universitet

Magisterexamen i företags-
ekonomi och kandidatexamen 
i affärsjuridik, Lunds Universi-
tet

Invald år 2016 2015 2017

Född 1966 1959 1978

Nationalitet Svensk Svensk Svensk

Övriga uppdrag VD och styrelseledamot i 
ROPA management AB, styrel-
seledamot i AB Persson Invest, 
IRtalks AB och NetEnt AB 
(publ) och ledamot i revisions-
kommittén i NetEnt AB (publ)

Styrelseledamot i Intrum  
Justitia AB, Landshypotek 
Bank AB, Valitor HF,  
Volvofinans Bank AB,  
Precise Biometrics AB  
och Wrapp AB 

VD i Nordax Bank AB (publ)

VD och styrelseledamot i dot-
terbolag till Nordax Bank AB 
(publ)

Oberoende till bolaget  
och ledningen 

Ja Ja Nej

Oberoende till större 
aktieägare

Ja Ja Ja

Tidigare erfarenhet Ledande befattningar i  
Nasdaq, Erik Penser Bank- 
aktiebolag, Skandia, Nordiska 
Fondkommission och Pronator

VD för SEB Kort Vice VD sedan 2010             
Erfarenhet från olika positio-
ner inom Nordax sedan 2004

Egna och närståendes aktie-
innehav 31 december 2017

10 000 aktier 2 000 aktier 567 688 aktier

Revisionskommitté, närvaro 7 4 1 -

Riskkommitté, närvaro 7 - -

Ersättningskommitté, närvaro - 3 -

Styrelsemöten, närvaro 17 15 -

Styrelsearvode, SEK 400 000 400 000 -

Arvode för kommittéuppdrag, SEK 180 000 110 000 -

Styrelse            VD

1 Synnöve Trygg utsågs till ledamot i revisionskommittén vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i anslutning till årsstämman den 27 april 2017.
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Jacob
Lundblad

Lennart 
Erlandson

Christine 
Ahlm

Per 
Alinder

VD Finansdirektör Kreditchef Marknadschef

Född 1978 Född 1966 Född 1967 Född 1985

Anställd 2004 Anställd 2017 Anställd 2004 Anställd 2006

Tillträdde nuvarande tjänst 
2017

Tillträdde nuvarande tjänst 
2017

Tillträdde nuvarande tjänst 
2004

Tillträdde nuvarande tjänst 
2014

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

Utbildning: Fil kand ekonomi, 
Handelshögskolan Göteborg

Utbildning: Civilekonom, 
Stockholms universitet

Utbildning: Civilekonom,  
Stockholms Universitet

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 567 668 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 0 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 271 279 
aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 666 aktier

Koncernledning
PER DEN 31 DECEMBER 2017

Malin 
Frick

Malin 
Jönsson

Ragnhild
Tell

Kristina 
Tham 
Nordlind 

Personalchef Chef Customer Operations IT-chef Chefsjurist

Född 1986 Född 1971 Född 1973 Född 1972

Anställd 2012 Anställd 2016 Anställd 2017 Anställd 2007

Tillträdde nuvarande tjänst 
2012

Tillträdde nuvarande tjänst 
2016

Tillträdde nuvarande tjänst 
2017

Tillträdde nuvarande tjänst 
2007

Utbildning: Fil Kand  i Human 
Resource Management and 
Development, Linköpings Uni-
versitet 

Utbildning: Magisterexamen 
Internationell ekonomi, Linkö-
pings universitet.

Utbildning: Fil kand informatik, 
Örebro Universitet

Utbildning: Jur kand,  
Stockholms universitet

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 666 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 1 600 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 2 650 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 54 256 
aktier
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Adjungerade i koncernledningen
PER DEN 31 DECEMBER 2017

Andreas 
Frid

Patrick 
MacArthur

Olof 
Mankert 

Ansvarig för investerarelatio-
ner

Ansvarig Business Develop-
ment & Strategy

Riskchef

Född 1977 Född 1980 Född 1979

Anställd 2016 Anställd 2017 Anställd 2013

Tillträdde nuvarande tjänst 
2016

Tillträdde nuvarande tjänst 
2017

Tillträdde nuvarande tjänst 
2016

Utbildning: Magisterexamen i 
företagsekonomi, Lunds uni-
versitet

Utbildning: Civilekonomexa-
men Handelshögskolan i 
Stockholm, Kandidatexamen i 
juridik Lunds Universitet

Utbildning: Jur kand,  
Stockholms universitet

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 1 650 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 0 aktier

Egna och närståendes innehav 
31 december 2017: 666 aktier
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