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Inledning

1.1

Bolaget bedriver verksamheter som står under Finansinspektionens tillsyn. Enligt gällande regelverk,
FFFS 1998:22 ”Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens
tillsyn” ska Bolagets verksamhet styras av bl.a. etiska riktlinjer.
Dessa riktlinjer ska därför tillämpas för Bolagets verksamhet som ska bedrivas på sådant sätt att
allmänhetens förtroende för Bolaget och den finansiella marknaden upprätthålls och så att
verksamheten kan anses sund. En sund utveckling av verksamheten förutsätter att Bolaget bedriver
verksamheten på ett etiskt tillfredställande sätt.

1.2

Bolagets verksamhet styrs av lagar, föreskrifter och andra regler av extern och intern natur som alltid
ska följas. Emellertid förekommer många situationer där regler och föreskrifter inte ger tillräcklig
vägledning och information för hur man ska agera på ett etiskt godtagbart sätt. Det finns vidare
anledning att betrakta lagar och föreskrifter som en yttersta gräns för ett visst handlande och där den
allmänt accepterade etiska normen för hur man ska agera i en specifik situation kan innebära att
gränsen för det tillåtna eller rekommenderade är snävare än den skrivna regeln. Dessa etiska
riktlinjer avser därför att ge Bolagets medarbetare stöd i den ordinarie verksamheten för ett korrekt
etiskt handlande. Etiska riktlinjer kan dock inte vara heltäckande och det är angeläget att varje
medarbetare är uppmärksam på de situationer där etiska frågor uppkommer och att man löpande
konsulterar sin närmaste chef eller Regelansvarig när behov föreligger.
Vad som sägs om ”medarbetare” i dessa riktlinjer gäller även för till Bolaget anknutna ombud.
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Tillämpningsområde
Dessa riktlinjer ska tillämpas på Bolagets verksamhet.
Etiska riktlinjer m.m. rörande medarbetares och närståendes handel med värdepapper och valutor
regleras i särskild instruktion.

3

Övergripande etiska riktlinjer

3.1

Bolagets verksamhet ska kännetecknas av god etik som innefattar en stark integritet och en hög
professionalism.

3.2

Alla beslut och åtgärder inom Bolagets verksamhet ska präglas av en hög etisk standard.

3.3

Bolaget ska bara engagera sig i sådan verksamhet som är förenlig med gällande författningar,
föreskrifter och branschöverenskommelser.
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Verksamheten ska drivas så att förtroendet för Bolaget successivt förstärks över tid.
3.5

Bolaget ska visa tillbörlig respekt för kunder, samarbetspartners, motparter och konkurrenter,
oberoende av etnisk bakgrund, social härkomst, hudfärg, kön, sexuell läggning eller ålder.

3.6

Alla beslut och åtgärder inom Bolagets verksamhet ska tåla en publik granskning.

3.7

Medarbetare hos Bolaget ska i sin verksamhet handla på ett ärligt och rättvist sätt med erforderlig
skicklighet, omsorg och skyndsamhet.

3.8

Medarbetare hos Bolaget ska ha kompetens, kunskaper och omdöme som svarar mot de krav som
följer av deras arbetsuppgifter samt ska lojalt följa och tillämpa de regelverk, instruktioner,
affärsplaner och enskilda beslut som styr Bolagets verksamhet.

3.9

Medarbetare ska vid engagemang som ligger utanför Bolagets verksamhet samt inom den privata
sfären förhålla sig på ett sådant sätt att förtroendet för Bolaget upprätthålls.

3.10

Bolaget ska verka för att det finns de resurser och rutiner som behövs för att verksamheten ska kunna
bedrivas i enlighet med dessa riktlinjer.
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Särskilda etiska riktlinjer
4.1

Rådgivning och därmed sammanhängande tjänster



Rådgivning ska lämnas i kundens intresse grundad på kundens finansiella ställning, erfarenhet och
mål.



Rådgivaren ska försäkra sig om att den information som lämnas till kunden är anpassad efter
kundens behov samt att kunden har förstått relevansen av informationen innan avtal om en tjänst
eller en produkt ingås med kunden.



Kunden får inte uppmanas eller på annat sätt förmås att lämna felaktig, bristfällig, ofullständig eller
missvisande uppgifter om förhållanden som har betydelse för en adekvat rådgivning.



Kunder får inte rådas eller på annat sätt förmås att underteckna avtal eller andra handlingar utan att
först noggrant ha läst handlingen i fråga.



Betydelsen och vikten av avtalsvillkor får inte förringas genom påståenden om att villkoren inte är
avsedda att tillämpas eller att de endast finns med för formens skull eller genom liknande
formuleringar.

4.2

Affärsuppdrag


4.3

Bolaget ska inte medverka i transaktioner som är kopplade till handlingar som är upprättade för
skens skull eller handlingar som innehåller villkor eller uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande i syfte att ge missledande information om transaktionens faktiska innebörd.
Skatterådgivning m.m.



Skatterådgivning får inte främja ett otillbörligt undandragande från skyldigheten att betala skatt.
Med otillbörligt undandragande avses skattemässiga dispositioner som uppenbart inte avser
sedvanlig skatteplanering.



Bolaget får inte medverka i transaktioner som grundas på upprättade avtal eller andra handlingar
som parterna i transaktionen inte har för avsikt att tillämpa eller som innehåller ofullständiga,
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felaktiga eller missvisande uppgifter i avsikt att påverka en korrekt skatterättslig bedömning av
transaktionen.


Bolaget får inte heller medverka i transaktioner som grundas på att det har eller ska lämnas
uppgifter som är ofullständiga, bristfälliga, felaktiga eller missvisande i avsikt att påverka en korrekt
skatterättslig bedömning av transaktionen.
Bolaget ska i den mån som gällande sekretessregler inte utgör hinder, tillmötesgå förfrågningar från
skattemyndigheter om det inte finns anledning att anta att en förfrågan saknar laga grund.



4.4

Bolaget bör inte medverka i en värdepappersaffär som genomförs på sådant sätt att alla sedvanliga
risker i affären är uteslutna, om effekten av affären endast är avsedd att vara skattemässig.
Marknadsföring



Marknadsföring av Bolagets varumärke, tjänster och produkter ska vara utformad i avsikt att främja
kunders och presumtiva kunders intressen av att hitta Bolagets tjänster och produkter som
motsvarar deras finansiella behov.



Marknadsföringen ska vara förenlig med god marknadsföringssed och även i övrigt vara utformad
så att den inte kan uppfattas som osaklig, misskrediterande, stötande eller kränkande, oberoende
av om annan än den som marknadsföringen riktas till tar del av den.

4.5

Representation och gåvor


Mottagande av eller bjudande på excessiv (överdriven) representation, resor och gåvor som är
kopplade till arbetsuppgifter hos Bolaget kan medföra straffansvar för muta eller bestickning.



Medarbetare ska iaktta måttlighet med att låta sig bjudas eller bli bjuden på kundrepresentation,
resor och gåvor som är kopplade till anställningen hos Bolaget/avtal om anknutet ombud. Vid
oklara fall ska medarbetaren samråda med VD eller Regelansvarig.

4.6

Ekonomisk brottslighet



4.7

Bolaget ska inte medverka i transaktioner som i något hänseende kan antas vara kopplade till ett
brottsligt förfarande. I det fall att en medarbetare inte förstår avsikten med eller innebörden av en
transaktion ska samråd ske med närmaste chef eller Regelansvarig innan transaktionen
genomförs.
Jäv



En medarbetare får inte handlägga frågor i vilka medarbetaren har ett personligt intresse eller
frågor i vilka ett sådant intresse finns hos anhörig till medarbetaren eller hos företag i vilket
medarbetaren eller anhörig till medarbetaren har ett väsentligt intresse. Från detta undantas
medarbetares och medarbetares närståendes egna affärer. Dessa hanteras i särskild instruktion.
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4.8

Bisysslor eller annan sidoverksamhet


Medarbetare ska informera och med VD eller Regelansvarig diskutera lämpligheten av sina
eventuella bisysslor och annan sidoverksamhet. En medarbetare ska inte ägna sig åt
sidoverksamhet innan VD eller Regelansvarig blivit informerad om detta och tagit ställning till
lämpligheten av uppdraget. En medarbetare ska avhålla sig från sådan verksamhet som på något
sätt konkurrerar med företagets verksamhet.

5.

Uppföljning, kontroll och rapportering

5.1

Det åligger varje medarbetare att verka för att dessa riktlinjer efterlevs samt att pröva om eget och
andra medarbetares handlande är förenligt med riktlinjerna.
I det fall att det finns anledning att anta att viss transaktion, åtgärd eller beslut kan strida mot dessa
riktlinjer, ska i första hand samråd ske med närmaste chef. Om det föreligger någon oklarhet efter
sådant samråd ska kontakt tas med Regelansvarig eller Risk Manager.
För att bedöma om uppträdandet i en enskild situation uppfyller de krav som ställs på professionalism
och en hög etisk standard kan den medarbetare ställa sig själv följande frågor om en tänkt åtgärd:
”Kan jag ge en ärlig och fullständig beskrivning av åtgärden för mina överordnade, för mina kunder,
för massmedia och se det omskrivet i morgon”. Om svaret på sådana tänkta frågor ger anledning till
tveksamhet bör saken tas upp med VD eller Regelansvarig. Det finns i sådant fall också anledning
att avstå från åtgärden. Mycket oftare än vad man gärna räknar med bör det dessutom vara lämpligt
att skaffa betänketid, vilken bör utnyttjas för att få en bedömning av en åtgärd av VD eller av
Regelansvarig.

5.2

Medarbetare som fullgjort sina skyldigheter enligt dessa riktlinjer får inte i något hänseende negativt
särbehandlas på grund av att medarbetaren anmält ett förhållande eller hävdat en uppfattning som
inte vunnit gillande hos medarbetare, chefer eller företagsledningen.

5.3

Etiska frågeställningar av principiell karaktär ska anmälas till Regelansvarig för beredning och beslut
om vägledande riktlinje av styrelsen.

5.4

Brott mot dessa riktlinjer utgör samtidigt brott mot villkor i Bolagets avtal för anknutna ombud och
utgör således grund för uppsägning från Bolagets sida.
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