Instruktion
5. Arbetsordning för funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer) i US




Fastställd av styrelsen; och
träder i kraft
Föremål för revision av styrelsen; och




träder i kraft
Övrigt
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2008-09-01
Omedelbart
2008-12-18, 2009-09-03, 2010-09-15, 2011-11-29,
2013-02-07, 2014-02-26, 2015-02-16, 2016-03-10,
2017-03-22, 2018-02-20, 2019-02-20, 2019-10-23
Omedelbart
Ersätter tidigare arbetsordningar och riktlinjer

Allmänt

United Securities AB (US) har att löpande bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med lag, föreskrifter
och internt regelverk.
US bygger sin kontroll över verksamheten på principen om tre försvarslinjer.




US egenkontroll,
US externt anlitade funktioner för regelefterlevnad (Compliance Officer, CO), samt
US externt anlitade funktion för internrevision.

Såvitt avser den första försvarslinjen hänvisas till Riktlinjer för kontroll av Anknutna ombud och avseende
den tredje försvarslinjen till Riktlinjer för Internrevision.
Finansinspektionen föreskriver att det i företag som står under dess tillsyn ska utses en eller flera
regelansvariga personer med uppgift att tillse att anställda och styrelse vid var tid har kännedom om
gällande regler för den verksamhet som bedrivs. CO ska arbeta oberoende och US har bland annat mot
bakgrund av detta valt att anlita extern kompetens för funktionen. För närvarande är det Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB, advokat Alf-Peter Svensson som är utsedd till CO.
CO rapporterar till VD och styrelsen i US.
Styrelsen ansvarar för att utse samt säga upp CO.
Vad som sägs om ”anställda” och ”personal” i denna instruktion omfattar även Anknutna Ombud.
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Ansvar och uppgifter

2.1

Funktionen för regelefterlevnad

2.1.1 Övergripande ansvar och uppgifter
CO ska vidta erforderliga åtgärder i syfte att tillse att de anställda och styrelsen vid var tid har kännedom
om gällande regler för den verksamhet som US bedriver. Kunskap om gällande regler kan spridas genom t
ex bolagets interna instruktioner, utbildningsinsatser och annan information.
CO ska årligen lämna ett förslag till särskild årsplan för compliance-kontroller. Complianceplanen ska
fastställas av styrelsen och upprättas utifrån ett riskbaserat perspektiv.
Vidare ansvarar CO för att övervaka efterlevnaden av gällande interna och externa regler och rutiner,
bedöma om de åtgärder och rutiner som utförs är lämpliga och effektiva med hänsyn till gällande regler för
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verksamheten, utvärdera de åtgärder som vidtas för att avhjälpa eventuella brister, ge råd och stöd till
anställda som utför investeringstjänster så att verksamheten bedrivs enligt gällande regler för
verksamheten.
CO ansvarar även för att övervaka handläggningen av klagomålsförfaranden och undersöka klagomål i
syfte att inhämta information inom ramen för det allmänna övervakningsuppdraget.
Ovanstående gäller i den del detta inte avser frågor relaterade till skatter, ekonomi, kapitaltäckning och
därmed förenliga frågor samt kontroll av anställdas egna affärer.
2.1.2 Riskbaserat förhållningssätt
CO ska upprätta ett riskbaserat övervakningsprogram som tar hänsyn till US investeringstjänster och
verksamhet inbegripet relevant information som inhämtats i samband med övervakning och handläggning
av klagomål. CO ska på grundval av det riskbaserade övervakningsprogrammet fastställa prioriteringar och
styra sina resurser och insatser för att säkerställa övergripande övervakning av regelefterlevnaden.
2.2
Styrelse och VD
US VD ansvarar för att CO har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som krävs samt tillgång till
all relevant information.
VD ska säkerställa att de personer som deltar i avdelningen för regelefterlevnad inte deltar i utförandet av
de tjänster som de övervakar.
VD ska säkerställa att metoden för att fastställa ersättningen till de personer som deltar i avdelningen för
regelefterlevnad inte påverkar eller kan komma att påverka deras objektivitet.
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Uppföljning - kontroller

CO ansvarar för att utföra lämpliga stickprovskonstroller av regelefterlevnaden, t.ex. utförande av
investeringsrådgivning och portföljförvaltning samt att dokumentera och spara resultatet av dessa
kontroller. CO ansvarar vidare för att utföra uppföljande kontroller med anledning av marknadshändelser,
klagomål, organisationsförändringar m.m.
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Interna instruktioner

US interna instruktioner ska finnas tillgängliga för all personal via intranätet till vilket varje anställd
respektive anknutet ombud har åtkomst via inloggning. Det åligger VD att årligen gå igenom samtliga
instruktioner och därvid föreslå CO och styrelsen erforderliga uppdateringar. Revidering ska även ske när
så erfordras och påkallas av CO med anledning av regel- eller organisationsförändringar. CO ansvarar för
att US har rutiner som säkerställer att varje anställd, i direkt anslutning till anställningstillfället, tar del av
instruktioner avseende etiska riktlinjer, sekretess, penningtvätt och terrorism, motverkande av
intressekonflikter, kundkategorisering, klagomålshantering, riktlinjer för bästa orderutförande, riktlinjer för
investeringsrådgivning, marknadsmissbruk samt anställdas egna värdepappersaffärer. Den anställde ska
skriftligen bekräfta att han eller hon tagit del av reglerna. Bekräftelsen ska förvaras i US CRM-system.
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Intern utbildning

CO ansvarar för att personalen erhåller den utbildning om gällande regler som bedöms erforderlig i
förhållande till respektive anställds befattning.
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Information

CO ska omgående informera de anställda vid regelförändringar som är av omedelbar betydelse för
arbetsuppgifternas utförande. Därutöver ska CO lämna muntlig information vid t ex utbildningstillfällen eller
andra personalmöten. CO ska även informera styrelsen om regeländringar. Denna information ska i första
hand lämnas vid styrelsemöten, muntligen eller skriftligen i det material som skickas ut inför styrelsemöte.
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Rapportering och dokumentation

Utöver den rapporteringsskyldighet som ålagts CO enligt ovan, ska CO vid behov rapportera till VD och
styrelsen samt årligen lämna en skriftlig årsrapport till VD och styrelsen. Rapporteringen ska innehålla
uppgift om det av CO bedrivna arbetet, om konstaterade regelöverträdelser samt vidtagna åtgärder. CO
ska fortlöpande dokumentera vidtagna informations- och utbildningsinsatser.
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