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Syfte

Dessa riktlinjer ska vara vägledande i arbetet för att identifiera, hantera och förhindra uppkomsten av
intressekonflikter mellan US, ett anknutet ombud eller någon närstående person till dem och en kund eller
mellan kunder.
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Allmänt

2.1
Tillämpliga regler
Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565.
2.2
Definitioner
Med ”intressekonflikt” menas en situation när en kunds intresse påverkas negativt av någon faktor som
utan nytta för kunden gynnar annan kund i US eller US och/eller US närstående såsom anställda,
styrelseledamöter, koncernbolag, ägare eller nära associerade affärs- eller ägarintressen.
Med ”kund” avses en medkontrahent som US efter avtal biträder med att utföra investerings- eller
sidotjänster.
Med ”anställd” jämställs anknutet ombud.
Med ”relevant person” avses
a)
b)
c)

d)

en styrelseledamot, en delägare eller motsvarande, chef eller anknutet ombud till företaget,
en styrelseledamot, delägare eller motsvarande, eller chef för ett anknutet ombud till företaget,
en av företagets eller det anknutna ombudets anställda, liksom alla andra fysiska personer vars
tjänster ställs till förfogande för företaget eller företagets anknutna ombud och som står under
företagets eller det anknutna ombudets kontroll och som deltar i företagets tillhandahållande av
investeringstjänster och utförande av investeringsverksamhet, eller
en fysisk person som, inom ramen för ett entreprenadavtal, direkt deltar i tillhandahållandet av
tjänster till värdepappersföretaget eller till dess anknutna ombud inom ramen för ett
entreprenadavtal
i
syfte
att
tillhandahålla
investeringstjänster
och
utföra
investeringsverksamhet för företagets räkning.

2.3
Exempel på situation som kan innefatta intressekonflikter
En intressekonflikt kan föreligga om US eller någon anställd i US eller något närstående bolag till US eller
styrelseledamot i US eller koncernbolag eller större ägare till den koncern som US ingår i:
(a) Sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens
bekostnad,
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(b) Har ett annat intresse än kunden av resultatet av en tjänst som tillhandahålls kunden eller av en
transaktion som genomförs för kundens räkning,
(c) Har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför
kundens intressen,
(d) Bedriver samma slag av verksamhet som kunden, eller
(e) Tar emot eller kommer att ta emot ett incitament av en annan person än kunden i samband med en
tjänst som tillhandahålls kunden, i form av monetära eller icke-monetära förmåner eller tjänster
(pengar, varor eller tjänster utöver standardcourtaget eller avgiften för den berörda tjänsten).
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Identifiering av intressekonflikter

3.1
Löpande och återkommande identifiering av intressekonflikter
I den dagliga verksamheten ska all personal vid utförande av sina arbetsuppgifter vidta nödvändiga
åtgärder för att identifiera och motverka uppkomsten av intressekonflikter.
Verkställande direktören ska regelbundet inventera verksamheten i syfte att identifiera eventuella
potentiella eller uppkomna intressekonflikter.
Det åligger varje anställd att till VD anmäla nya identifierade potentiella eller uppkomna intressekonflikter
(d.v.s. sådana intressekonflikter som inte är angivna i Bilaga 1).
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Hantering av intressekonflikter

4.1
Förbudsregler och kontroller
För att förebygga, förhindra och hantera potentiella intressekonflikter gäller, utöver vad som i övrigt anges i
dessa riktlinjer, följande:
(a) En anställd som har direkta eller indirekta intressen ifråga om en investeringstjänst eller sidotjänst
eller en produkt som ska tillhandahållas en kund, med undantag för intressen i form av ersättningar
som betalas av eller via US, måste på förhand inhämta skriftligt godkännande från VD om tillhandahållandet av tjänsten eller produkten till berörd(a) kund(er), såvitt gäller intressekonfliktssituationen.
Ett exempel på en sådan situation är att en investeringsrådgivare har ägarintressen i ett bolag som
rådgivaren rekommenderar en kund att investera i (eller ägarintressen i detta bolags holdingbolag).
(b) Det får inte förekomma utbyte av information mellan relevanta personer som deltar i verksamhet
som innebär en risk för intressekonflikt där utbytet av den berörda informationen skulle kunna
skada en eller flera kunders intressen.
(c) Ingen anställd får utöva opassande inflytande över det sätt på vilket en relevant person utför en
investerings- eller sidotjänst.
(d) Anställd bör inte delta i två eller flera olika investerings- eller sidotjänster om detta kommer att
påverka intressekonfliktshanteringen negativt.
(e) Det får inte förekomma direkta samband mellan ersättningar till relevanta personer som främst utför
en viss verksamhet och ersättningar till eller intäkter som genererats av olika relevanta personer
som i huvudsak utför en annan verksamhet, om det kan uppstå en intressekonflikt i samband med
dessa verksamheter.
(f) Anställd vars viktigaste funktioner omfattar att tillhandahålla tjänster till kunder som företräder olika
intressen som kan vara motstridiga, t.ex. i förhållande till Bolagets egna intressen, ska stå under
separat tillsyn i form av stickprovskontroller som utförs av funktionen för regelefterlevnad.
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4.2
Åtgärder för att hantera intressekonflikter
Bolaget ska agera på det sätt som krävs för att lösa och/eller hantera situationer i vilka det förekommer en
potentiell intressekonflikt. Detta kan inkludera bland annat:
(a) Att hantera situationen på ett sådant sätt att intressekonflikten inte realiseras,
(b) Att hantera situationen på ett sådant sätt att Bolagets eller de anställdas intressen inte tillåts leda till
nackdel eller förlust för kunderna,
(c) Att lämna information till kunden om intressekonflikten enligt punkt 4.4.
4.3
Ersättning från tredje part
US får, när det tillhandahåller en investeringstjänst eller sidotjänst till en kund, endast betala eller ta emot
ersättning från en tredje part om den är utformad för att höja kvaliteten på tjänsten till kunden och inte
försämrar institutets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och
professionellt i enlighet med kundens intressen.
US ska visa att en tredjepartsersättning är utformad för att höja kvaliteten på en investeringstjänst eller
sidotjänst genom att föra en intern förteckning över alla ersättningar och förmåner som det tillhandahåller
eller tar emot av en tredjepart i samband med tjänsten samt dokumentera hur de ersättningar som institutet
tillhandahåller eller tar emot höjer kvaliteten på den tjänst som tillhandahålls kunden.
En ersättning ska inte anses vara godtagbar om tillhandahållandet av den tjänst som ersättningen avser
påverkas eller snedvrids på grund av ersättningen. Ersättningen ska anses vara utformad för att höja
kvaliteten på tjänsten om följande villkor är uppfyllda:
a) Ersättningen är motiverad genom tillhandahållandet av en extra tjänst eller en tjänst på en högre
nivå till en kund, som står i proportion till storleken på den mottagna ersättningen eller förmånen.
b) Ersättningen eller förmånen ger en påtaglig fördel för kunden.
c) Ersättningen eller förmånen är motiverad genom tillhandahållandet av en löpande förmån till
kunden i samband med en löpande ersättning eller förmån.
d) Ovan gäller under hela den period som institutet tar emot ersättningen.
4.4
Underrättelse till kund
Om de åtgärder som vidtagits inte räcker till för att förhindra att kunders intressen kan komma att påverkas
negativt ska US tydligt informera kunden om detta i tiden före tillhandahållandet av produkten eller tjänsten.
En sådan upplysning är en sista utväg som bara ska användas om de organisatoriska och administrativa
arrangemang som fastställts av US för att förebygga eller hantera intressekonflikter inte är tillräckliga för att
med rimlig säkerhet se till att riskerna för skador på kundens intressen förhindras.
I informationen ska det klart anges att de organisatoriska och administrativa arrangemang som fastställts
av US för att förebygga eller hantera konflikten inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet se till att
förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.
Informationen ska innehålla en detaljerad beskrivning av den intressekonflikt som uppstår under tillhandahållandet av investeringstjänsten och/eller sidotjänsten, med beaktande av den typ av kund för vilken
meddelandet läggs fram. Beskrivningen ska förklara den allmänna arten av och källorna till konflikten,
liksom de risker som uppstår för kunden till följd av konflikten och om de åtgärder som vidtagits för att
minska dessa risker detaljerat för att kunden ska kunna fatta ett välgrundat beslut ifråga om den tjänst som
tillhandahålls.
Om US inte på förhand kan lämna information om exakt storlek på ersättningen, ska sådan information
lämnas i efterhand.
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Vid löpande ersättning ska US en gång per år underrätta kunden om det belopp som US har tagit emot från
tredje part under året.
När institutet tar emot eller ger icke-monetära förmåner i samband med den investeringstjänst som
tillhandahållits, ska institutet prissätta och ange förmånen separat. Mindre icke-monetära förmåner behöver
inte prissättas.
4.5
Rapportering och bedömning
VD ansvarar för att bedöma samtliga intressekonfliktssituationer. I detta ingår bland annat att bedöma:
(a) Om en given situation utgör en faktisk eller potentiell intressekonflikt,
(b) Hur en uppkommen intressekonflikt lämpligen kan hanteras,
(c) Intressekonfliktens väsentlighetsnivå,
(d) Om intressekonflikten kräver eskalering till styrelsen för vidare bedömning; samt
(e) Huruvida aktuell kund ska informeras om den uppkomna situationen.
Om en faktisk eller potentiell intressekonflikt har identifierats, ska intressekonflikten dokumenteras av VD.
Dokumentationen ska innehålla uppgift om hur konflikten hanterats. Information om intressekonflikten ska
VD omedelbart rapportera till Compliance. Om en faktisk intressekonflikt av betydelse har identifierats, ska
denna även rapporteras till styrelsen av Compliance.
4.6
Organisation av US verksamhet
Inför eventuella förändringar i organisationen av US verksamhet ska det genom en särskild
konsekvensanalys utvärderas om förändringar under överväganden kan ge upphov till intressekonflikter.
Konsekvensanalysen ska anmälas till funktionerna för risk och regelefterlevnad för eventuella synpunkter.
4.7
Förteckning över intressekonflikter m.m.
Bolaget ska föra en särskild förteckning (se Bilaga 1) över dels potentiella eller manifesterade
intressekonflikter som innebär en väsentlig risk för att en eller flera kunders intressen påverkas negativt,
dels anmälda konsekvensanalyser.
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Bilaga 1 till Riktlinjer för åtgärder till motverkande av intressekonflikter
Identifierade potentiella intressekonflikter och därtill kopplade åtgärder
1

Anställdas egna värdepappersaffärer

Det finns risk för att anställda utnyttjar sin ställning i US i syfte att främja egna intressen och att kund eller
kunders intressen vid ett sådant handlande påverkas negativt.
För att motverka att anställda genom egen handel med värdepapper ska kunna påverka kunders intressen
negativt har US utfärdat och de anställda åtagit sig att följa särskilda regler för egen handel med
värdepapper. Reglerna innebär att de anställda inte får ägna sig åt s.k. korttidshandel samt att de anställda
måste underkasta sig särskilda kontroller av deras innehav av värdepapper och deras köp eller
försäljningar av värdepapper. De nu angivna reglerna finns i instruktionen Regler och rutiner för anställdas
och uppdragstagares egna affärer, vilka innefattar föreskrifter från Finansinspektionen samt kompletterande
riktlinjer från Svenska Fondhandlareföreningen.
För att begränsa anställdas möjlighet att få del av information som kan utnyttjas till kunders nackdel har US
föreskrivit att anställda ska ha tillgång till enbart sådan information som fordras för att anställd ska kunna
utföra sina arbetsuppgifter i US samt vidare föreskrivit att det är förbjudet för anställda att eftersöka annan
information än sådan som behövs för att fullgöra arbetsuppgiften ifråga. Det fria informationsflödet inom US
har vidare begränsats genom fysiska/tekniska spärrar i möjligheten att få del av information. Det finns
således begränsningar vad gäller åtkomsten i US IT-system samt vad gäller tillträdet till avdelningar som
har tillgång till särskilt känslig information. Det är väsentligt att dessa regler följs.
Risken för att anställdas egna värdepappersaffärer ska påverka US:s kunders intressen negativt bedöms
som begränsad, men ska oberoende därav vara föremål för fortlöpande uppmärksamhet och vid behov ska
erforderliga åtgärder vidtas för att motverka potentiella eller uppkomna intressekonflikter.
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Kunders motstridiga affärsintressen

En intressekonflikt hänförlig till kunder kan uppstå när US resurser att tillhandahålla service till kunder inte
svarar mot kundernas tidsmässiga behov av service med följd att de kunder som först får servicen kan bli
gynnade i förhållande till dem som får servicen senare.
I det fall att US resurser inte motsvarar kunders behov ska US om särskilda skäl inte föreligger handlägga
kunduppdrag i den ordning som de inkommer till US samt i övrigt i den ordning som behovet uppkommer.
Kundens affärer har alltid företräde framför anställdas och US egna affärer.
3

US eget affärsintresse

Det ligger i sakens natur att US verksamhet grundas på ett vinstintresse. Detta vinstintresse får tillgodoses i
förhållande till kunder genom att US levererar tjänster eller produkter till kunder mot betalning som svarar
mot den nytta som kund erhåller genom US tjänster eller produkter. Den ersättning som US bestämt för
tjänster och produkter beräknas efter dels de direkta och indirekta kostnader som är förknippade med
tjänsten eller produkten, dels en vinstmarginal. Ersättningen i fråga bestämmer US efter sedvanliga
marknadsmässiga överväganden, varvid kundnyttan är en bland många andra faktorer på en
konkurrensutsatt marknad. Under förutsättning att kunden fått fullständig, korrekt och rättvisande
information om US tjänster eller produkter bedömer kunden själv bäst om nyttan med tjänsten eller
produkten svarar mot den ersättning som ska betalas.
Det föreligger en risk att kundens intressen kommer till korta när US och kundens intresse inte till fullo
balanseras på grund av bristfällig information från US. För att motverka sådan obalans ska US vid
kontakter med kunder vinnlägga sig om att kunderna får korrekt, tydlig och inte vilseledande information till
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ledning för utvärderingen av de tjänster och produkter som US erbjuder. US får vidare inte i något fall utföra
en transaktion för att enbart tillgodose sitt eget vinstintresse utan något motsvarande intresse för kunden.
I det fall när US lämnar investeringsrådgivning till kunden, dvs. biträder kunden med att bedöma om en
tjänst eller en produkt som US erbjuder är lämplig för kunden, är det väsentligt att US sätter kundens
intresse framför US intresse vid val av produkter och tjänster som i huvudsak skiljer sig enbart vad gäller de
avgifter som kunden ska betala.
För att motverka intressekonflikter vid produkturval i rådgivningen har US upphandlat ett systemstöd för
analys av sammansatta finansiella instrument (strukturerade produkter) där samtliga instrument från US
utvalda samarbetspartners bland arrangörer av strukturerade produkter analyseras och graderas på en
sjugradig skala med avseende på risk och på en femgradig skala med avseende på komplexitet.
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Allmänt om incitament

US och dess anknutna ombud ersätts i sin rådgivningsverksamhet till övervägande del genom
provisionsbaserad ersättning från tredje part. Ersättningen/incitamentet kan i sig skapa en intressekonflikt
där US rådgivare frestas att sätta egna intressen av ersättning framför kundens intressen. Till motverkande
av denna eventuella intressekonflikt informerar US, vid sidan av den gängse lämplighetsbedömningen,
särskilt om ersättningen från tredje part. Informationen finns i sammanfattad form i kundavtalet och sedan
även redovisad i kronor för respektive vald produkt i kunddokumentationen/underlaget för
lämplighetsbedömningen i rådgivningen.
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Delägande i bolag vars produkter US förmedlar

US ägare eller dess anknutna ombud kan ha delägande i bolag vars produkter US förmedlar. Förekomsten
av delägande i sådana bolag skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt med incitament för dessa ägare
att förmedla detta bolags produkter framför ett annat bolags.
För att hantera dessa eventuella intressekonflikter i och med rollerna som rådgivare och delägare eller
indirekta delägare utför US dels en lämplighetsbedömning med stöd i bl.a. den externa analysen av
strukturerade produkter som nämns ovan dels också genom att tydligt förklara detta förhållande för
slutkund i samband med rådgivningen. På så sätt verkar US för att kundernas intressen sätts främst.
US ägs av Free Broker Group i Norden AB (Tydliga) och Säkra Holding AB . Lokala Tydliga-kontor som är
anknutna ombud till US äger del i Tydliga. Lokala Säkra-kontor som är anknutna ombud till US äger indirekt
del i Säkra Holding. US anknutna ombud kommer mot förmedlingsersättning att förmedla produkter från
US. Utöver förmedlingsersättning kan de två ägarna Säkra och Tydliga som vissa av US anknutna ombud
tillhör komma att få aktieutdelning i enlighet med det antal aktier Säkra respektive Tydliga innehar.
Företagsgruppen Säkra är delägare i Strukturinvest Fondkommission AB (SFAB) och ägare i Granit Fonder
AB:s (Granit) ägarbolag. US anknutna ombud kommer mot förmedlingsersättning att förmedla produkter
och tjänster från bland annat SFAB och Granit. Anknutna ombud som ingår i företagsgruppen Säkra kan
utöver den förmedlingsersättning som redovisas vid varje förmedlingssituation, erhålla utdelning från SFAB
och Granits ägarbolag i sin egenskap av aktieägare där. När sådan utdelning utbetalas fördelas den i
enlighet med det aktieägaravtal och den utdelningspolicy som gäller mellan SFAB:s aktieägare samt
Granits ägarbolags aktieägare. Utdelningen lämnas i förhållande till förmedlad affärsvolym oaktat antal
aktier eller aktieandel. Eftersom utdelning är ett beslut för bolagsstämman i SFAB respektive Granit saknas
möjlighet för US att i samband med förmedlings-/rådgivningstillfället upplysa kunderna om storleken på den
utdelningen.
Företagsgruppen Säkra är delägare i Xsave AB som äger Nord Fondkommission AB (Nord) till 100 %. US
anknutna ombud kommer mot förmedlingsersättning att förmedla produkter och tjänster från Nord.
Anknutna ombud som ingår i företagsgrupperna Säkra kan utöver den förmedlingsersättning som redovisas
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vid varje förmedlingssituation, erhålla utdelning från Nord i sin egenskap av indirekta aktieägare där. När
sådan utdelning utbetalas fördelas den i enlighet med det aktieägaravtal och den utdelningspolicy som
gäller mellan Xsave:s aktieägare.
Företagsgruppen Tydliga är delägare i Cicero Fonder AB (Cicero). US anknutna ombud kommer mot
förmedlingsersättning att förmedla produkter och tjänster från bland annat Cicero. Anknutna ombud som
ingår i företagsgrupperna Tydliga kan utöver den förmedlingsersättning som redovisas vid varje
förmedlingssituation, erhålla utdelning från Cicero i sin egenskap av indirekta aktieägare där. När sådan
utdelning utbetalas fördelas den i enlighet med det aktieägaravtal och den utdelningspolicy som gäller
mellan Ciceros aktieägare.
På det till US anknutna ombudet Öhlén & Fält Spar och Försäkring AB är två anställda rådgivare, Hans
Öhlén och Peter Fält, aktieägare i Skandinaviska Kreditfonden AB (Kreditfonden). Kreditfonden äger del i
Scandinavian Credit Fund I AB (SCF I AB). Kreditfonden kan komma att erhålla aktieutdelning från SCF I
AB och Hans Öhlén/Peter Fält kan i sin tur komma att erhålla viss del av denna genom aktieutdelning från
Kreditfonden. Aktieutdelning är baserad på antal aktier samt aktieslag.
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Samarbetspartner

US har samarbete med andra värdepappersinstitut, försäkringsbolag etc vad gäller de produkter och
tjänster som US tillhandahåller sina kunder. Vid utformning av samarbetsavtal och under det löpande
samarbetet är det väsentligt att US i samråd med sina samarbetspartner försöker identifiera och motverka
intressekonflikter som är en följd av samarbetet. Detta oberoende av om konflikten är hänförlig enbart till
US, US samarbetspartner eller som en dunkel funktion av samarbetet.
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