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Inledning 

 
Serafim Finans AB 556654–9191 (”Serafim Finans” alt ”Serafim”) offentliggör årsvis information om 

kapitaltäckning, riskhantering och likviditet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

CRR (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen). 

Vidare lämnas kompletterande uppgifter i enlighet med Finansinspektionens förordningar och 

riktlinjer (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt (FFFS 2014:21) om hantering och 

offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Serafim publicerar sin 

Pelare 3 rapport för första gången med referensdatum 2021-12-31, således redovisas inga 

jämförelsesiffror.  

Offentliggörandet omfattar Serafims risker, riskhantering, likviditet samt kapitaltäckning och avser 

att komplettera den information som publiceras i bolagets årsredovisning. Balansdag är den 31 

december 2021 och uppgifterna som lämnas avser den konsoliderade situationen om inget annat 

anges. Rapporten publiceras i samband med årsredovisning på https://serafimfinans.se/. 
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Tillämpningsområde 

 
I konsolideringen som sker på grundval av tillsynssyften konsolideras bolagen Serafim Holding AB, 

Serafim Invest AB, Serafim OM Invest AB, Serafimgruppen AB, Serafim Capital AB, Serafim Capital 

Invest AB, Serafim Capital Intressenter AB samt det verksamhetsdrivande bolaget Serafim Finans AB. 

Konsolideringen skiljer sig från den konsolidering som görs i redovisningssyfte där endast Serafim 

Finans ingår. Gruppens moderbolag Serafim Holding AB ägs till 100% av Johan Poska Tilander. 

Serafim Capital AB ägs till 2% av Ekstedt Consulting AB, Serafim Capital Invest AB ägs till 83,5% av 

kapitalet men 44% av rösterna av Filuwi Invest AB, Serafim Capital Intressenter AB ägs till 45% av 

kapitalet och 23,68% av rösterna lika fördelat mellan Qarnen Invest AB, RSFS Invest AB oh Capeluni 

Invest AB. Skillnaden mellan den konsoliderade situationen och koncernen framgår av figur 1 och 

figur 2. Alla siffror som presenteras i denna rapport avser den konsoliderade situationen (figur 1). 

Enligt innehållet i tillsynsförordningen, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 

aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2014:996) om kapitalbuffertar och Finansinspektionens 

föreskrifter kan överföring av medel ur kapitalbasen ske. Det är Serafims uppfattning att det i 

dagsläget inte föreligger några hinder för överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av 

skulder mellan moderbolag och dotterbolag. 
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Figur 2 Koncern 

Figur 1 Konsoliderad Situation 
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31/12/2021

Tillgänglig kapitalbas (belopp)

1 Kärnprimärkapital 456 750 841

2 Primärkapital 456 750 841

3 Totalt kapital 456 750 841

Riskvägda exponeringsbelopp

4 Totalt riskvägt exponeringsbelopp 1 190 019 394

Kapitalrelationer (som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)

5 Kärnprimärkapitalrelation (i %) 38,4%

6 Primärkapitalrelation (i %) 38,4%

7 Total kapitalrelation (i %) 38,4%

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för alltför låg 

bruttosoliditet (som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)

EU 7a
Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för alltför låg 

bruttosoliditet (i %) 
0,0%

EU 7b      varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter) 0,0%

EU 7c      varav: ska utgöras av primärkapital (i procentenheter) 0,0%

EU 7d Totala kapitalbaskrav för översyns- och utvärderingsprocessen (i %) 8,0%

Kombinerat buffertkrav och samlat kapitalkrav (som en procentandel av det riskvägda 

exponeringsbeloppet)

8 Kapitalkonserveringsbuffert (i %) 2,5%

EU 8a
Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på 

medlemsstatsnivå (i %)
0,0%

9 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert (i %) 0,0%

EU 9a Systemriskbuffert (i %) 0,0%

10 Buffert för globalt systemviktigt institut (i %) 0,0%

EU 10a Buffert för andra systemviktiga institut (i %) 0,0%

11 Kombinerat buffertkrav (i %) 2,5%

EU 11a Samlade kapitalkrav (i %) 10,5%

12
Tillgängligt ärnprimärkapital efter uppfyllande av de totala kapitalbaskraven för 

översyns- och utvärderingsprocessen (i %)
0,0%

Bruttosoliditetsgrad

13 Totalt exponeringsmått 1 794 199 481

14 Bruttosoliditetsgrad (i %) 25,5%

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet (som en 

procentandel av det totala exponeringsmåttet)

EU 14a Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet (i %) 0,0%

EU 14b      varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter) 0,0%

EU 14c Totala krav avseende bruttosoliditetsgrad för översyns- och utvärderingsprocessen (i %) 3,0%

Bruttosoliditetsbuffert och samlat bruttosoliditetskrav (som en procentandel av det 

EU 14d Krav på bruttosoliditetsbuffert (i %) 0,0%

EU 14e Samlat bruttosoliditetskrav (i %) 3,0%

Likviditetstäckningskvot

15 Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde – genomsnitt) 36 791 307

EU 16a Likviditetsutflöden – totalt viktat värde 70 173 923

EU 16b Likviditetsinflöden – totalt viktat värde 188 616 934

16 Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde) 11 695 654

17 Likviditetstäckningskvot (i %) 209,7%

Stabil nettofinansieringskvot

18 Total tillgänglig stabil finansiering 1 487 441 287

19 Totalt behov av stabil finansiering 1 306 708 901

20 Stabil nettofinansieringskvot (i %) 113,8%

Mallar och tabeller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

CRR (EU) 575/2013 

1. Mall EU KM1 – Mall för nyckeltal 
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Totala 

kapitalbaskrav

a c

31/12/2021 31/12/2021

1 Kreditrisk (exklusive motpartskreditrisk) 1 097 614 491 87 809 159

2 Varav schablonmetoden 1 097 614 491 87 809 159

3 Varav den grundläggande internmetoden (F-IRB) 0 0

4 Varav klassificeringsmetoden 0 0

EU 4a Varav aktier enligt den enkla riskviktade metoden 0 0

5 Varav den avancerade internmetoden (A-IRB) 0 0

6 Motpartskreditrisk 0 0

7 Varav schablonmetoden 0 0

8 Varav metoden med interna modeller 0 0

EU 8a Varav exponeringar mot en central motpart 0 0

EU 8b Varav kreditvärdighetsjustering 0 0

9 Varav andra motpartskreditrisker 0 0

15 Avvecklingsrisk 0 0

16
Värdepapperiseringsexponeringar utanför handelslagret (efter tillämpning 

av taket)
0 0

17 Varav intern kreditvärderingsmetod för värdepapperisering 0 0

18
Varav extern kreditvärderingsmetod för värdepapperisering (inbegripet 

internbedömningsmetoden)
0 0

19 Varav schablonmetoden för värdepapperisering 0 0

EU 19a Varav 1 250 %/avdrag 0 0

20 Positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk (marknadsrisk) 0 0

21 Varav schablonmetoden 0 0

22 Varav metoden för interna modeller 0 0

EU 22a Stora exponeringar 0 0

23 Operativ risk 92 404 903 7 392 392

EU 23a Varav basmetoden 92 404 903 7 392 392

EU 23b Varav schablonmetoden 0 0

EU 23c Varav internmätningsmetoden 0 0

24
Belopp under trösklarna för avdrag (föremål för

riskviktning på 250 %)
0 0

29 Summa 1 190 019 394 95 201 552

Totala riskvägda 

exponeringsbelopp

2 Mall EU OV1 – Översikt över totala riskvägda exponeringsbelopp 
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3. Tabell EU OVA – Institutets riskhanteringsmetod 

Rättslig 
grund 

Rad 
nr 

Kvalitativ information – Fri text 
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a) 

Offentliggörande av en kortfattad riskförklaring som har godkänts av ledningsorganet.  
 
Riskaptiten för Serafim Finans beslutas av styrelsen i följande syfte:  
 

i. Möjliggöra för Serafim Finans att uppnå strategiska och / eller affärsmässiga 
målsättningar; 
 

ii. Möjliggöra regelefterlevnad enligt de regelverk som Serafim Finans 
affärsverksamhet omfattas av; 

 
iii. Skydda Serafim Finans från vidtagande av åtgärder vars konsekvens skulle innebära 

ekonomisk, operativ eller ryktesmässig skada; 
 

iv. Skydda samtliga Serafim Finans anställda från ekonomiska, ryktesmässiga, 
psykosociala eller fysiska skador; 

 
v. Tillvarata intressen för ägare, investerare insättare eller andra intressenter. 

 
Riskaptiten ska beakta samtliga väsentliga risker och transparent och tydligt ange de yttre 
gränser inom vilka Serafim Finans konsekvenser av strategiska-, affärsmässiga och operativa 
beslut förväntas införlivas. Styrelsens fastställda riskaptit ska utvärderas på minst årlig basis, 
uppdateras vid behov, dokumenteras samt fastställas genom styrelsebeslut. Fastställd Policy för 
riskaptit är vi var tidpunkt gällande. Ett beslut om förändrad riskaptit ska föregås av en skriftlig 
analys av hur förändringen kan komma att påverka företagets risker. Effekten av en förändrad 
riskaptit ska också följas upp och utvärderas.  
 
För kreditrisker är risk önskvärt men aptiten låg till medel. En relativt sett högre kreditrisk kan i 
viss mån accepteras för individuella engagemang. Produkter och portföljer ska vara 
välbalanserade i termer av förväntad avkastning i förhållande till förväntade kreditförluster. All 
volymtillväxt ska ske under kontrollerat och medvetet risktagande med hänsyn till diversifiering. 
För övriga risker har bolaget en låg riskaptit. Bolaget ska ha en aktiv riskhantering och vara väl 
kapitaliserat (>3%) i förhållande till de regulatoriska kraven.  
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Styrelse

CEO

Verksamheten
Riskkontroll / 
Compliance

Internrevision

Första försvarslinjen:

Identifiering och ägarskap

Andra försvarslinjen:
Kontroll och stöd

Tredje försvarslinjen:
Granskning och uppföljning
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b) 

Information om riskstyrningsstrukturen för varje typ av risk. 
 
Som ett led i att etablera en god och sund företagskultur avseende intern styrning, kontroll och 
riskhantering, där samtliga anställda och funktioner inom Serafim Finans strävar efter att uppnå 
en god kontrollmiljö, ska Serafim Finans fastställa en med verksamheten integrerad 
kontrollprocess. Denna process ska vara väldokumenterad och kommunicerad till samtliga 
anställda och berörda i Serafim Finans. För att uppnå en god kontrollmiljö ska Serafim Finans 
tillämpa den s.k. principen om tre försvarslinjer, där de olika försvarslinjerna har olika 
ansvarsområden men med ett gemensamt ansvar för att uppnå en god intern styrning och 
kontroll. Hela Serafim Finans organisation är delaktig i denna kontrollmiljö. 
 
Första försvarslinjen består av hela verksamheten och samtliga anställda utom de som tillhör 
kontrollfunktionerna (andra och tredje linjen). Första försvarslinjen består av Serafim Finans 
verksamhet, dvs. samtliga anställda inom bolagets avdelningar och affärsområden. Denna del 
av verksamheten är risktagande och har därför att hantera de dagliga risker som uppkommer, 
bland annat genom att efterleva både interna och externa regelverk. Serafim Finans har även 
utsett särskilda riskägare att ansvara för olika risktyper vilka finns dokumenterade i bolagets 
Riskpolicy. Samtliga inom den första försvarslinjen ska vara införstådda med detta och det ska 
tydligt framgå av interna regler och arbetsbeskrivningar vilket ansvar som åligger respektive 
anställd. 
 
Den andra försvarslinjen består av Riskfunktionen och Compliancefunktionen. Funktionerna i 
den andra linjen ansvarar för att kontrollera att den första linjen efterlever interna och externa 
regelverk. Vidare ska den andra linjen vara ett stöd till den första linjen avseende arbetet med 
intern styrning och kontroll och arbeta proaktivt för att skapa en bra och effektiv kontrollmiljö 
inom hela Serafim Finans. Den andra försvarslinjen ansvarar även för att analysera, följa upp 
samt rapportera arbetet till CEO och styrelse. 
 
Den tredje försvarslinjen består av Internrevision som är en, från verksamheten, helt 
oberoende granskningsfunktion. Internrevision ansvarar för att oberoende bland annat granska 
det arbete som utförs av den första och andra försvarslinjen, och rapporterar direkt till 
styrelsen. 
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c) 

En deklaration, som har godkänts av ledningsorganet, om att arrangemanget för 
riskhantering är tillfredsställande. 
 
Serafim har implementerat en riskhantering som bedöms ändamålsenlig och väl anpassad i 
förhållande till bolagets affärsmodell, verksamhet och riskprofil. 
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d) 

Offentliggörande av riskrapporteringens och/eller mätsystemens omfattning och karaktär.  
 
Den övergripande riskhanteringsprocessen för Serafim Finans ska vara strukturerad enligt 
följande:  
 

vi. Identifiering - Bolagets nuvarande eller framtida risker ska göras med utgångspunkt 
i Serafim Finans risktaxonomi och vara framåtblickande till sin karaktär. 
Identifieringen ska beakta genomförda och planerade affärsbeslut; 
 

vii. Kvantifiering och analys - Varje identifierad risk ska, om möjligt mätas med lämplig 
riskmätningsmetod; 
 

viii. Löpande hantering och åtgärder - Vid beslut om riskbegränsning ska åtgärd 
genomföras i enlighet med rekommenderat och beslutat åtgärdsalternativ. 
Åtgärder ska kunna omfatta såväl hantering via finansiella åtgärder som åtgärder 
via förändringar i processer, rutiner, avtal etc.; 
 

ix. Uppföljning och kontroll - Effektiviteten i genomförda åtgärder ska följas upp och 
kontrolleras för att säkerställa att dessa reducerar risken enligt den plan för 
riskreducering som genomförts i åtgärdssteget. 

 
x. Rapportering - Genom hela riskhanteringsprocessen ska tillämplig rapportering 

genomföras till styrelsen för att hålla styrelsen uppdaterad om situationen. En 
åtskillnad ska göras mellan rapportering som en konsekvens av en (ny)uppkommen 
risk och den löpande rapporteringen till styrelsen. 
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e) 

Offentliggörande av information om riskrapporteringens och mätsystemens viktigaste delar. 
 
Varje identifierad risk ska, om möjligt, mätas med lämplig riskmätningsmetod. För att 
säkerställa att riskmätningsmetoderna uppfyller både interna affärskrav och krav i externa 
regelverk kan Serafim Finans vid behov använda såväl kvalitativa som kvantitativa 
riskmätningsmetoder. Dessa metoder ska vara anpassade till omfattningen av, och 
komplexiteten i, den verksamhet som bedrivs. Bolaget ska på årlig basis utvärdera vilka 
riskmätningsmetoder som är bäst lämpade för att uppnå en effektiv och objektiv riskmätning.  
En analys ska göras av den möjliga riskutvecklingen och dess konsekvenser på Serafim Finans 
med avseende på ekonomiska, operativa, strategiska och / eller regelverksmässiga 
förutsättningar. Analysen ska även, där så är tillämpligt, koppla an till Serafim Finans 
riskstrategier och fastställda riskaptiter. Om analysens slutsats är att risken bör begränsas (eller 
fortsatt bevakas) ska en utkomst av den genomförda analysen vara en rekommendation av 
åtgärdsalternativ. 
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Bolaget har fastställt ett minimikrav avseende riskmätning vilket därmed utgör obligatoriska 
uppföljningsmått i verksamheten. Detta minimikrav, inklusive metodval, på riskmätning ska 
dokumenteras. Vidare ska de minimikrav som återges i den separata dokumentationen utgöra 
komplement till specificerade riskmätningsmetoder i övriga interna regler.  
Mätbara identifierade risker dokumenteras i en trafikljusmatris som anger normalläge, förhöjd 
risk och allvarlig risk. 
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f) 

Offentliggörande av information om riskrapporteringens och mätsystemens viktigaste delar. 
 
Varje identifierad risk ska, om möjligt, mätas med lämplig riskmätningsmetod. För att 
säkerställa att riskmätningsmetoderna uppfyller både interna affärskrav och krav i externa 
regelverk kan Serafim Finans vid behov använda såväl kvalitativa som kvantitativa 
riskmätningsmetoder. Dessa metoder ska vara anpassade till omfattningen av, och 
komplexiteten i, den verksamhet som bedrivs. Bolaget ska på årlig basis utvärdera vilka 
riskmätningsmetoder som är bäst lämpade för att uppnå en effektiv och objektiv riskmätning.  
En analys ska göras av den möjliga riskutvecklingen och dess konsekvenser på Serafim Finans 
med avseende på ekonomiska, operativa, strategiska och / eller regelverksmässiga 
förutsättningar. Analysen ska även, där så är tillämpligt, koppla an till Serafim Finans 
riskstrategier och fastställda riskaptiter. Om analysens slutsats är att risken bör begränsas (eller 
fortsatt bevakas) ska en utkomst av den genomförda analysen vara en rekommendation av 
åtgärdsalternativ. 
Bolaget har fastställt ett minimikrav avseende riskmätning vilket därmed utgör obligatoriska 
uppföljningsmått i verksamheten. Detta minimikrav, inklusive metodval, på riskmätning ska 
dokumenteras. Vidare ska de minimikrav som återges i den separata dokumentationen utgöra 
komplement till specificerade riskmätningsmetoder i övriga interna regler.  
Mätbara identifierade risker dokumenteras i en trafikljusmatris som anger normalläge, förhöjd 
risk och allvarlig risk. 
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g) 

Upplysningar om strategierna och processerna för riskhantering, risksäkring och 
riskreducering samt för övervakning av de risksäkrande och riskreducerande åtgärdernas 
effektivitet. 
 
Riskmätningen inom Serafim Finans ska alltid syfta till att återge en korrekt bild av Serafim 
Finans riskexponering, såväl för enskilda riskslag som för en aggregerad syn på risksituationen. 
Riskmätningen ska även spegla den omfattning och komplexitet som finns i verksamheten eller 
verksamhetens produkter och tjänster varpå ett transparenskrav gäller, dvs. riskmätning och 
återrapportering ska endast utföras på ett sådant sätt så att mottagaren förstår innebörden av 
riskmätningen och dess utfall. Ett beslut om att förändra metoder för riskmätning ska föregås 
av en skriftlig analys. Effekterna av förändringarna ska också följas upp och utvärderas. 
 
Vid det att ett beslut har fattats att en risk ska begränsas ska åtgärd genomföras i enlighet med 
rekommenderat och beslutat åtgärdsalternativ. Åtgärder ska kunna omfatta såväl hantering via 
finansiella åtgärder som åtgärder via förändringar i processer, rutiner, avtal etc. 
Riskhanteringen ska vara av sådan karaktär att åtgärdernas konsekvenser ur ett ekonomiskt, 
operativt och strategiskt perspektiv i största möjliga utsträckning är kända. 
 
Effektiviteten i genomförda åtgärder ska följas upp och kontrolleras för att säkerställa att dessa 
reducerar risken enligt den plan för riskreducering som genomförts i åtgärdssteget. Uppföljning 
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och kontroll ska vara anpassade till arten och karaktären av risken, och om så är bedömt 
lämpligt ska frekvensen i uppföljningen och kontrollen inledningsvis vara tätare vid genomförd 
åtgärd för riskreducering. 
 
Genom hela riskhanteringsprocessen ska tillämplig rapportering genomföras till styrelsen för att 
hålla styrelsen uppdaterad om situationen. En åtskillnad ska göras mellan rapportering som en 
konsekvens av en (ny)uppkommen risk och den löpande rapportering som ska ske till styrelsen. 
 

 

 

4. Tabell EU OVB – Offentliggörande av styrformer 

Rättslig 
grund 

Rad 
nr 

Kvalitativ information – Fri text 

A
rt

ik
e

l 4
3

5
.2

 a
 i 

ka
p

it
al

kr
av

sf
ö

ro
rd

n
in

ge
n

 

a) 

Antal styrelseuppdrag som medlemmarna i ledningsorganet har. 
 
Serafim Finans styrelse och antal övriga styrelseuppdrag: Stefan Alexandersson (4), Björn 
Österlund (3), Johan Poska Tilander (14), Lars-Ola Persson (2) och Pär Ekstedt (3). Stefan 
Alexandersson är styrelsens ordförande. Mer information om styrelsen och dess 
sammansättning finns att tillgå under: https://serafimfinans.se/juridisk-och-finansiell-
information/ 

A
rt

ik
e

l 4
3

5
.2

 b
 i 

ka
p

it
al

kr
av

sf
ö

ro
rd

n
in

ge
n

 

b) 

Uppgifter om rekryteringspolicyn för val av medlemmarna i ledningsorganet samt deras 
faktiska kunskaper, färdigheter och sakkunskap. 
 
Styrelsens ledamöter ska ha tillräckliga kvalifikationer, erfarenhet och kunskap, ha gott 
anseende, integritet, förmåga till självständigt tänkande, ha tillräckligt med tid och i övrigt vara 
lämpliga för att utföra sina uppdrag. Ledamöterna ska ha god kännedom om och förståelse för 
Serafim Finans organisationsstruktur och processer för att kunna säkerställa att dessa är 
förenliga med Serafim Finans beslutade strategier. Ledamöterna ska vara väl insatta i och ha 
god kännedom om bolagets verksamhet samt arten och omfattningen av dess risker. Styrelsen 
som helhet ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda Serafim Finans. Vid 
tillsättning av styrelsens ledamöter ska en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas 
i syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande i styrelsen och dess arbete. 

A
rt

ik
e

l 4
35

.2
 c

 i 

ka
p

it
al

kr
av

sf
ö

ro
rd

n
in

ge
n

 

c) 

Uppgifter om policyn för mångfald i fråga om medlemmarna i ledningsorganet. 
 
Serafim Finans har identifierat fördelar med att ha en diversifierad styrelse och ser mångfald 
som en viktig konkurrensfördel som tillför nya perspektiv och idéer. Vid tillsättande av nya 
ledamöter och i ledamöters efterträdarplanering ska hänsyn tas till en bred uppsättning 
egenskaper. Styrelsen mål för mångfald är: 
 

i. Styrelsen ska främja en jämn könsfördelning inom styrelsen. I det fall det föreligger 
en underrepresentation av ett kön ska styrelsen i skälig omfattning vidta åtgärder 
för att det underrepresenterade könet representeras i större utsträckning; 
 

ii. Styrelsen ska sträva efter att styrelsens representeras av ledamöter med en bredd 
avseende ålder och geografisk härkomst; 
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iii. Styrelsen ska sträva efter att olika utbildnings- och yrkesbakgrunder finns 

representerade inom styrelsen i den mån det är möjligt mot bakgrund av de 
lämplighetskrav som beskrivs i denna policy. 

 
Styrelseordförande ska årligen göra en utvärdering om Serafim Finans nått sin målsättning. 
Resultaten av utvärdering ska beaktas i den kollektiva bedömningen av styrelsen. 
 

A
rt

ik
e

l 4
3

5
.2

 d
 i 

ka
p

it
al

kr
av

sf
ö

ro
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n
in
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n

 

d) 

Uppgifter om huruvida institutet har inrättat en särskild riskkommitté och hur ofta denna 
kommitté sammanträder. 
 
Serafim har per 2021-12-31 ingen särskild riskkommitté. Uppföljning och övervakning kring 
enskilda och samlade risker rapporteras minst kvartalsvis till hela styrelsen. 

A
rt

ik
e

l 4
35

.2
 e

 i 
ka

p
it

al
kr

av
sf

ö
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rd
n
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ge

n
 

e) 

Beskrivning av informationsflödet i fråga om risk till ledningsorganet.  
 
Riskfunktionen rapporterar kvartalsvis en beskrivning av verksamhetens enskilda och samlade 
risker till styrelsen. Riskrapporteringen ska om möjligt ställas i relation till historiska händelser 
samt innehålla framåtblickande analyser över förväntad riskutveckling. Rapporteringen ska 
omfatta resultatet av kontroller avseende efterlevnaden av risklimiter.  
 
CEO och riskägare ska utan dröjsmål informera Riskfunktionen i sådana fall då det skett 
väsentliga avvikelser eller i övrigt händelser som kan innebära, eller har inneburit, en förhöjd 
risk. CEO och Riskfunktionen ska utan dröjsmål informera styrelsen i sådana fall då det skett 
väsentliga avvikelser eller i övrigt händelser som kan innebära att styrelsens riskaptit eller 
principer och målbilder inte kan anses vara uppfylld(a). Riskfunktionen har ett löpande ansvar 
för att bedöma behov av omedelbar rapportering av överträdelser till styrelsen. Vid 
överträdelser av fastställda risklimiter ska en åtgärdsplan tas fram av riskägare och redovisas 
för CEO och Riskfunktionen, samt fastställas av styrelsen. Införande av tillämpliga åtgärder ska 
sedan genomföras och följas upp med en relevant frekvens (beroende på art och karaktär i 
genomförd åtgärd) till dess att den risklimit eller annan överträdelse kan anses vara hanterad 
och återställd, och att styrelsens riskaptit eller principer och målbilder kan anses vara 
efterlevda. 
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5 Tabell EU LIQA – Hantering av likviditetsrisk 

Rad 
nr 

Kvalitativ information – Fri text 

a) 

Strategier och processer för 

hantering av likviditetsrisk, 
inklusive riktlinjer för 
diversifiering i fråga om källor 
och löptid för planerad 
finansiering.  

Likviditetsrisk inom Serafim Finans definieras som [risken för att] 
 

i. Löpande likviditetsrisk – Serafim Finans saknar likvida medel för 
att fullgöra betalningsåtaganden, eller att den kostnad som är 
förknippad med anskaffande av likvida medel är hög. 

ii. Strukturell likviditet – Serafim Finans tillgångar, skulder och 
eget kapital är strukturerat på ett sådant vis att Serafim Finans 
riskerar att bryta mot relaterade regelverkskrav, eller att 
Serafim Finans på sikt kan hamna i en situation med ökad 
löpande likviditetsrisk. 

iii. Marknadslikviditet – Likviditeten i ett (eller flera) tillgångsslag 
är låg och där en avyttring av tillgången endast kan ske till 
kraftigt reducerat pris. 

 
Serafim Finans ambition är att uppnå en diversifierad finansiering vars mix 
möjliggör stabila och förutsebara räntekostnader vilket i förlängningen 
kommer att ge möjligheten att erbjuda Serafim Finans kunder en ännu mer 
attraktiv produkt och därmed ta ytterligare marknadsandelar. Vidare ska 
finansieringen utformas så att en tillfredsställande balans mellan löptid på 
inlånat kapital och utlånat kapital uppnås. Med diversifiering under ovan 
beskrivna förutsättningar avses därför: 
 

i. Diversifiering via skuldkategorier (eget kapital, förlagslån, 
inlåning), samt; 

ii. Diversifiering i inlåningsprodukten och där Serafim Finans 
målbild är ett större antal konton med lägre saldon och över 
olika räntebindningsperioder. 

 
Det åligger CFO att löpande utvärdera hur finansieringsmixen ser ut och 
vilka åtgärder som kan vidtas för att korrigera denna i händelse av att den 
inte uppfyller Serafim Finans målbilder för finansiering. I det löpande 
ansvaret ligger även att göra framåtblickande analyser av volymutvecklingar 
per befintlig finansieringskälla samt utvärdera kompletterande 
finansieringsalternativ. Bolaget ska, löpande men minst årligen i samband 
med upprättandet av IKLU, identifiera de viktigaste faktorerna som 
påverkar möjligheten att erhålla finansiering och noggrant följa dessa 
faktorer för att försäkra sig om att den bedömda finansieringsförmågan 
fortfarande är gällande.  
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b) 

Riskhanteringsfunktionens 
struktur och organisation 
(behörighet, stadga, andra 
relevanta förhållanden). 

Serafim Finans styrelse ska årligen granska och godkänna den 
likviditetsriskstrategi vilken anger hur Serafim Finans ska arbeta med 
likviditetsförvaltningen i affärsverksamheten för att löpande verka med en 
likviditetsrisk som är lägre eller lika med styrelsens riskaptit. Styrelsen ska 
aktivt utvärdera information som kommer den tillhanda avseende den 
riskexponering mot likviditetsrisk som återrapporteras till den. 
 
CEO ska säkerställa att de metoder och processer som är en del av 
riskmätningen, hanteringen och rapporteringen av identifierade 
likviditetsrisker fungerar som beslutat och avsett av styrelsen. CEO ska 
ansvara för att det finns en effektiv organisation med tillräckliga resurser 
för att hantera likviditetsrisker. Detta inkluderar säkerställande av att den 
likviditetsriskstrategi som CEO tar fram är anpassad till de behov av 
likviditetshantering som är gällande för Serafim Finans verksamhet som 
helhet. 
 
CFO ansvarar för Serafim Finans likviditetsförvaltning. 
Likviditetsförvaltningen ska alltid bedrivas utifrån sunda riskprinciper och 
bedrivas med målet att alltid säkerställa att Serafim Finans har tillräckligt 
med likvida tillgångar för att hantera kontraktuella, förväntade och 
oförväntade likviditetsutflöden. CFO ska ansvara för att likviditetsrisker 
löpande identifieras, mäts, rapporteras och hanteras. Detta inkluderar 
framtagande av en likviditetsriskstrategi som på årlig basis ska godkännas 
av Serafim Finans styrelse. 
 
Riskfunktionen ska ansvara för uppföljning och kontroll av efterlevnaden av 
denna instruktion. Funktionen ska inom detta ansvar bland annat 
kontrollera att likviditetsrisker identifieras, mäts, följs upp och rapporteras 
inom Serafim Finans samt att hanteringen av likviditetsrisker bedrivs i 
enlighet med denna instruktion och att risktagandet sker på ett kontrollerat 
vis. Arbetet ska utföras självständigt och med högsta möjliga grad av 
integritet. 

 

c) 

 

En beskrivning av 
centraliseringsgraden av 
likviditetshanteringen och 
samverkan mellan gruppens 
enheter. 

Serafim finansierar sig huvudsakligen genom eget kapital samt inlåning från 
allmänheten i det verksamhetsdrivande bolaget Serafim Finans AB. 
Finansavdelningen hos Serafim Finans AB hanterar dagligen 
likviditetsförvaltningen. Serafimgruppen AB har även ställt ut ett förlagslån 
till Serafim Finans om 50MSEK med förfall 2030-02-19. 
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d) 

 
 
 
 
 
 
Riskrapporteringens och 
mätsystemens omfattning 
och karaktär. 

Vid uppmätning av löpande likviditet ska riskmätning ske via upprättandet 
av LCR-beräkningar vilka ska följa de beräkningsprinciper som återges i 
”Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61”3. Innehaven i 
likviditetsportföljen ska särredovisas och brytas ned på såväl emittent (där 
sådan finns), tillgångsslag och valutadenominering. För att möjliggöra 
mätning och avstämning av placeringsmandatet ska även kvantifiering av: 
  

i. Emittenters andel av likviditetsreserven (enligt LCR-definition) 
per tillgångskategori; 

ii. Total andel av likviditetsreserven (enligt LCR-definition) per 
tillgångskategori; 

iii. Andel av likviditetsportföljen som under ett kvartal erhållit 
försämrat kreditbetyg; 

iv. Internt beräknad likviditetsreserv som andel av inlåning från 
allmänheten. 

 
Med placeringsmandat avses här placeringsmandatet såsom formulerat i 
Serafims Finans- och kapitalpolicy i kombination med de restriktioner som 
kan härledas (direkt eller indirekt) från Serafims Policy för riskaptit. 

 

e) 

Riktlinjer för säkring och 
reducering av likviditetsrisken 
samt strategier och processer 
för övervakning av de 
risksäkrande och 
riskreducerande åtgärdernas 
fortlöpande effektivitet. 

Serafim Finans företagsutlåning och fakturaköpsverksamhet är till största 
delen av kort karaktär och syftar till att hjälpa kunderna att överbrygga 
tillfälliga likviditetsbehov samt tillhandahålla likviditet för deras tillväxt. 
Därutöver tillhandahålls även blancolån till konsumenter. Karaktären på 
utlåningen bedöms möjliggöra relativt snabba anpassningar av 
utlåningsvolymerna inom Serafim Finans som helhet vilket bidrar till 
förmågan att hantera en oförväntad ansträngd likviditetssituation, utan att 
detta medför en större påverkan på kunder eller kundrelationer. 
 
Då en primär likviditetsrisk består av att kunder med inlånade medel, av en 
ospecificerad anledning, tar ut dessa i snabb takt, återfinns en tydlig 
koppling mellan finansierings- och likviditetsstrategin eftersom den 
diversifiering i inlåningsprodukten som nämndes i föregående avsnitt även 
syftar till att minska likviditetsrisken. Med en högre grad av spridning av 
inlåning mellan kunder, minskar likviditetsrisken i förhållande till en mer 
koncentrerad inlåning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 | Serafim Finans Pelare III 
 

f) 

Översikt över bankens 
beredskapsplan för 
finansiering av oförutsedda 
utgifter. 

Serafim Finans ska ha en beredskapsplan för likviditetshantering under en 
stressad situation. Syftet med denna är att möjliggöra genomförandet av 
snabba och träffsäkra åtgärder vilka syftar till att reducera eller återställa 
den tillfälligt (eller förväntat) försvagade likviditetspositionen. 
Beredskapsplanen ska användas så snart den löpande uppföljningen visar 
att likviditetsreserven understiger eller riskerar understiga (ur ett 
framåtblickande perspektiv) de risklimiter som är kopplade till styrelsens 
riskaptitsformuleringar för likviditetsrisk.  
 
Beredskapsplanen består av analyser och åtgärder som kan verkställas utan 
hinder, och där dessa i viss utsträckning ingår i mandatet för den löpande 
verksamheten. Detta ska ställas i relation till de återhämtningsalternativ 
som redovisas i Serafim Finans Återhämtningsplan vilka (delvis) kan vara av 
mer strukturell karaktär och där vissa alternativ kräver en betydande högre 
grad av analys och styrelseförberedelser (inklusive styrelsebeslut) innan de 
kan verkställas. 
 
Med likviditetsberedskapsplan avses för (men begränsas ej till) detta syfte 
åtgärder som att: 
 

i. Genomföra analyser till bakomliggande orsak till de ökade 
likviditetsutflödena, inklusive försök att korrigera dessa; 
exempel på åtgärd är att, vid en situation om negativ 
ryktesspridning kring Serafim Finans finansiella ställning, 
publicera uttalanden och öka transparensen avseende den 
faktiska finansiella ställningen; 

ii. Via prisförändringar genomföra försök att attrahera ytterligare 
inlåningsvolymer eller begränsa nyutlåning; 

iii. Via marknadsföring genomföra försök att attrahera ytterligare 
inlåningsvolymer; 

iv. Nyttja befintliga likviditetsfaciliteter och / eller etablera 
relationer med institut i syfte att erhålla nya faciliteter; 

v. Förbereda emission av likviditetsförstärkande instrument; 
vi. Inom den konsoliderade situationen undersöka möjligheten till 

intragruppöverföringar av likviditet; 
vii. Via dialog med, eller incitament mot, befintliga kunder 

genomföra försök att få dessa att refinansiera krediter inom 
Serafim Finans hos andra aktörer; 

viii. Upphöra med nyutlåning; 
ix. Rekommendera bolagets styrelse att aktivera Serafim Finans 

återhämtningsplan. 
 
Genomförandet av åtgärder som de ovan beskrivna ska, under förutsättning 
att de genomförs mot bakgrund av en stressad likviditetsposition, beslutas 
av CEO i samråd med CFO, men där styrelsen ska erhålla löpande 
information. 
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g) 

 

 

En förklaring av hur 
stresstester används. 

Serafim Finans ska utföra stresstester som omfattar analys av effekten på 
Serafim Finans LCR under exceptionella omständigheter som innefattar 
såväl marknadsomfattande som bolagsspecifik stress. Exempel på 
bolagsspecifikstress utgörs av uttag från allmänheten i stort, som 
konsekvens av negativa rykten, i kombination med utflöden från eventuella 
finansieringskoncentrationer. Stresstesterna ska syfta till att identifiera 
svagheter i likviditetspositionen samt identifiera vilken likviditetsskapande 
beredskap som finns tillgänglig. 
 
Resultaten av stresstesterna ska användas för att anpassa bolagets 
likviditetsplanering och strategi. Därutöver ska stresstester genomföras 
inom ramen för upprättande av IKLU och vid upprättande av 
Återhämtningsplan om FI har meddelat Serafim Finans om denna 
skyldighet. 
 
De antaganden stresstesterna grundar sig på ska ses över regelbundet för 
att säkerställa att de fortfarande är relevanta. 

 
 

h) 

En deklaration som har 
godkänts av ledningsorganet 
om att institutets 
arrangemang för 
likviditetsriskhantering är 
tillfredsställande, där det 
försäkras att de 
likviditetsriskhanteringssyste
m som införts är 
ändamålsenliga i förhållande 
till institutets profil och 
strategi. 

Serafim Finans ska begränsa likviditetsrisken via fastställd riskaptit samt 
tillhörande risklimiter. Riskaptit och risklimiter beskrivs i bolagets Policy för 
riskaptit och bedöms vara ändamålsenlig och väl anpassad i förhållande till 
bolagets affärsmodell, verksamhet och riskprofil. 
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i) 

En kortfattad 
likviditetsriskförklaring som 
har godkänts av 
ledningsorganet, där det ges 
en kort beskrivning av 
institutets övergripande 
likviditetsriskprofil i samband 
med affärsstrategin. Denna 
förklaring ska innehålla 
nyckeltal och siffror (andra än 
de som redan ingår i mallen 
EU LIQ1 i denna tekniska 
genomförandestandard) som 
ger externa intressenter en 
omfattande överblick över 
institutets 
likviditetsriskhantering, 
inbegripet hur 
likviditetsriskprofilen 
samverkar med den 
risktolerans som 
ledningsorganet har fastställt. 
Dessa nyckeltal kan omfatta 
följande: 

Ledningen har sammanställt risklimiter för likviditetsrisk vilka avser svara 
mot efterlevnad av styrelsens formulerade riskaptit. 
 

i. Likviditetsreserven ska utgöra >15% av total inlåning från 
allmänhet 

ii. LCR ska uppgå till ett värde om >120% 
iii. LCR ska efter ett stressat scenario uppgå till ett värde om >50% 
iv. NSFR ska uppgå till ett värde om >115% 

 
Risklimiterna för likviditet ska säkerställa att Serafim Finans, såväl i ett 
nuläge, som i ett framåtblickande stressat perspektiv, kan vidmakthålla 
förmåga att hantera oförväntade större likviditetsutflöden. Som 
komplement till en nuläges vy limiteras även förväntat utfall i likviditeten 
via genomförande av stresstester och där alltså även dessa kan ligga till 
grund för om Serafim Finans (Konsoliderad situation och Serafim Finans AB) 
ska anses ha en tillräckligt stark likviditetsposition. 
 
Utöver de löpande och strukturella likviditetsmåtten påförs även limiter på 
eventuella inlåningskoncentrationer som kan uppstå, i syfte att motverka 
att enskilda kunders inlåningsuttag har en större påverkan på Serafim 
Finans övergripande likviditet. 
 
Vidare ska Serafim Finans månatligen uppmäta det kortfristiga 
likviditetsriskmåttet LCR och där förenklad uppmätning kan genomföras 
under förutsättning att 
 

i. LCR överstiger myndighetskrav med minst 75 %-enheter, och; 
ii. Det finns inga enskilda positioner vars prognostiserade 

förändring skulle kunna medföra att LCR inte överstiger 
myndighetskrav. 

 
Om inte båda villkoren är uppfyllda ska fullständig LCR-beräkning 
genomföras dagligen. Med förenklad uppmätning avses beräkning med 
daglig justering för betydande positioner. Serafim Finans ska månatligen 
uppmäta det strukturella likviditetsriskmåttet NSFR. I det fall NSFR ligger 
nära det högsta gränsvärdet avseende en risklimit eller föreslaget 
minimikrav ska NSFR upprättas och rapporteras med tillämplig frekvens 
(beroende på positioner och förväntade rörelser, samt hur nära aktuellt 
gränsvärde Serafim Finans befinner sig). 

·         Koncentrationsbegräns
ningar för säkerhetspooler 
och finansieringskällor (både 
produkter och motparter) 

·         Anpassade mätverktyg 
eller mått för att bedöma 
strukturen på bankens 
balansräkning eller beräkna 
kassaflöden och framtida 
likviditetspositioner, med 
beaktande av risker utanför 
balansräkningen som är 
specifika för den banken 

·         Likviditetsexponeringar 
och finansieringsbehov hos 
enskilda juridiska personer, 
utländska filialer och 
dotterföretag, med 
beaktande av rättsliga, 
lagstiftningsmässiga och 
operativa begränsningar i 
fråga om likviditetens 
överförbarhet 

 

·         Poster i och utanför 
balansräkningen indelade på 
undergrupper efter löptid 
och de efterföljande 
likviditetsgapen 
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6. Tabell EU CRA: Allmänna kvalitativa uppgifter om kreditrisk 

Instituten ska beskriva sina mål och riktlinjer för riskhantering för kreditrisk genom att lämna följande uppgifter: 
Kvalitativa upplysningar 

a) 

En kortfattad riskförklaring i enlighet med artikel 435.1 f i kapitalkravsförordningen om hur 
affärsmodellen påverkar delarna av institutets kreditriskprofil. 
 
Kreditrisk inom Serafim Finans definieras som [risken för att]  
 

i. Fallissemangsrisk – […] gäldenär i förhållande Serafim Finans inte kan fullgöra kontraktsenliga 
förpliktelser och åtaganden gentemot Serafim Finans, samt att eventuella säkerheter inte till 
fullo täcker exponeringar vilket riskerar leda till en kreditförlust. 

ii. Koncentrationsrisk – […] bristande portföljdiversifiering med avseende på motparter (namn), 
branscher eller verksamhetsområden (geografi) kan leda till större kreditförluster i 
förhållande till en mer diversifierad portfölj. 

iii. Motpartsrisk – […] exponeringar relaterade till derivattransaktioner på ett oförväntat vis 
förändras. 

iv. CVA-Risk [Kreditvärdighetsjusteringsrisk] – […] förluster uppkommer som en följd av negativa 
marknadsvärdesförändringar orsakade av försämringar hos motparten i bilaterala 
derivattransaktioner. 

 
Att bibehålla en kreditkvalitet som ligger i linje med de förutsättningar som affärsplaneringen i övrigt är 
viktigt för att säkerställa såväl löpande lönsamhet som adekvat kapitalisering. Med kreditkvalitet avses 
inte enbart kreditkvaliteten i enskilda krediter utan även sammansättningen i kreditportföljen som helhet. 
Enskilda motpartsfallissemang eller isolerade branschkriser ska endast tillåtas ha en mycket begränsad 
effekt på lönsamheten och där en förutsättning för detta är att tillräcklig diversifiering föreligger. 
 

b) 

Vid redogörelse för sina strategier och processer för hantering av kreditrisk och riktlinjer för säkring och 
minskning av den risken i enlighet med artikel 435.1 a och d i kapitalkravsförordningen, de kriterier och 
den strategi som används för fastställande av riktlinjerna för kreditriskhantering och fastställande av 
gränser för kreditrisk. 
 
Serafim Finans kreditstrategi utgår från styrelsens beslutade riskaptit och riskstrategi som i sin tur är 
kopplade till Serafim Finans värderingar, affärsidé samt kort- och långsiktiga strategiska mål.  
 
Serafim Finans affärsidé är att erbjuda finansiella lösningar till företag och konsumenter. Bolaget strävar 
efter att tillsammans med sina kompetenta medarbetare hitta flexibla och långsiktiga lösningar som gör 
det enkelt och smidigt för kunderna att nå sin fulla potential. 
 
Kreditrisken är central i Serafim Finans verksamhet och är en så kallad önskvärd risk som ligger till grund 
för den huvudsakliga intjäningen i verksamheten. 
 
Serafim Finans risktagande ska ligga inom ramen för fastställd riskaptit för kreditrisk, vilken bland annat 
stadgar att Serafim Finans ska rikta sig mot målgrupper som inte genererar högre kreditförluster än att 
Serafim Finans fortsatt kan agera i enlighet med fastställd affärsstrategi. För att säkerställa att riskaptiten i 
detta hänseende inte överskrids har en risklimit för PD fastställts. Interna kreditriskmodeller ligger till 
grund för både kreditgivning och för löpande uppföljning på portföljnivå. 
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Kreditportföljen ska vara diversifierad och inte beroende av enskilda branscher eller 
verksamhetsområden. Detta säkerställs dels genom att Serafim Finans riktar sig till olika typer av 
branscher inom kreditgivningen till företag, dels genom att kreditportföljen för respektive produkt inte får 
överskrida fastställda andelar (risklimiter) av den totala kreditgivningen. Serafim Finans ska heller inte 
bedriva verksamhet där den totala intjäningens volym och stabilitet är beroende av ett fåtal 
kundrelationer.  
 
Detta hanteras genom limiter för respektive produkt, men också genom en risklimit som stadgar tillåten 
namnkoncentration. Alla risklimiter följs upp löpande.  
 
Serafim Finans kreditgivning ska bedrivas med utgångspunkt i affärsmässighet och förståelse för de 
åtaganden och risker som kreditverksamheten medför. Krediter ska endast beviljas kunder och 
verksamheter som är kända för Serafim Finans och som har dokumenterad återbetalningsförmåga. Vidare 
ska Serafim Finans tillämpa dualitetsprincipen i kreditgivningen och ha väl fungerande och 
dokumenterade rutiner och processer för att säkerställa att kreditgivningen sker på ett ändamålsenligt 
sätt. Dokumentationskraven i kreditgivningen ska säkerställa att det i efterhand går att följa på vilka 
grunder ett kreditbeslut fattats. Dessa krav säkerställs genom kreditprövningsprocessen för respektive 
produkt. 
 
Uppföljning och rapportering sker löpande för att följa variationer och förändringar i kreditportföljen och 
följaktligen ha kontroll på Serafim Finans kreditrisk.  
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7. Tabell EU MRA: Kvalitativa upplysningskrav med anknytning till marknadsrisk 

  Flexibelt format för redovisning 

a) 

Artikel 435.1 a och d i 
kapitalkravsförordningen 
 
En beskrivning av 
institutets strategier och 
processer för att hantera 
marknadsrisk, inbegripet  
— en förklaring av 
ledningens strategiska 
mål med 
handelsverksamheten 
samt vilka förfaranden 
som genomförts för att 
identifiera, mäta, 
övervaka och kontrollera 
institutets marknadsrisk,  
— en beskrivning av 
deras riktlinjer för 
risksäkring och 
riskreducering och 
strategierna och 
förfarandena för 
övervakning av de 
risksäkrande åtgärdernas 
fortlöpande effektivitet. 

Marknadsrisk inom Serafim Finans definieras som [risken för att] 
 

i. Ränterisk – […] förändringar i marknadsräntan över olika löptider 
inom samma räntebas leder till negativ påverkan på resultat eller 
ekonomiskt värde av framtida kassaflöden för Serafim Finans. 

ii. Valutarisk – […] förändringar i valutakurser leder till negativ 
resultatpåverkan eller försämrade förutsättningar för Serafim Finans. 

iii. Kreditspreadrisk – [...] negativ påverkan på marknadsvärden för 
tillgångar som konsekvens av förändringar i marknadspriser på 
kreditrisk. 

iv. Basisrisk – […] förändringar i marknadsräntan vid en given löptid, 
men för olika räntebaser, leder till negativ påverkan på resultat eller 
ekonomiskt värde av framtida kassaflöden för Serafim Finans. 

v. Aktiekursrisk – […] förluster uppkommer på grund av förändringar i 
aktiekurser. 

 
Serafim Finans ska endast ingå i marknadsriskexponerade positioner under 
förutsättning att risken i dessa kan förstås, samt att det finns möjligheter utifrån 
ett system-/process och övriga perspektiv, att mäta risken med. Med detta följer 
att Serafim Finans löpande måste säkerställa att data för marknadsriskpositioner 
är fullständig och korrekt.  
Marknadsrisker är en riskkategori som är mer komplex att mäta än många andra 
riskkategorier. Därav är det även av vikt att Serafim Finans säkerställer att 
eventuella nyckelpersonsberoenden undviks och/eller reduceras löpande. 
 
Serafim Finans ska begränsa marknadsrisker via fastställd riskaptit samt 
tillhörande risklimiter. Riskaptiten för marknadsrisk klassificeras som nödvändig 
för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet samtidigt som Serafim har för 
avsikt att hålla riskerna på en låg nivå som möjligt. Serafims risklimiter avseende 
marknadsrisk dokumenteras i bolagets Policy för riskaptit. 
 

b) 

Artikel 435.1 b i 
kapitalkravsförordningen 
 
En beskrivning av 
marknadsriskhanterings-
funktionens struktur och 
organisation, inklusive 
en beskrivning av den 
marknadsriskstyrnings-
struktur som inrättats 
för att genomföra 
strategierna och 
processerna för det 
institut som nämns i 
rad a ovan, och som 
beskriver förhållandet 
och kommunikations-
mekanismen mellan de 

Serafim Finans styrelse ska minst årligen fatta beslut om den riskaptit styrelsen 
accepterar, i enlighet med Policy för riskaptit, avseende marknadsrisk och som 
ska vara anpassad till Serafim Finans verksamhet och strategiska inriktning. 
Serafim Finans styrelse ska årligen granska och godkänna den 
marknadsriskstrategi vilken anger hur Serafim Finans ska arbeta med 
marknadsrisker i affärsverksamheten för att löpande verka med en marknadsrisk 
som är lägre eller lika med styrelsens riskaptit. Styrelsen ska aktivt utvärdera 
information som kommer den tillhanda avseende den riskexponering mot 
marknadsrisk som återrapporteras till den. Styrelsen ska säkerställa att styrelsen 
erhåller tillräckligt med information för att förstå den marknadsrisk som Serafim 
Finans är exponerad mot. Detta inkluderar att löpande ha erforderlig kompetens 
inom området hos styrelsen. 
 
CEO ska säkerställa att de metoder och processer som är en del av 
riskmätningen, hanteringen och rapporteringen av identifierade marknadsrisker 



 
 

23 | Serafim Finans Pelare III 
 

olika parter som är 
involverade i 
marknadsrisk-
hanteringen. 

fungerar som beslutat och avsett av styrelsen samt att den riskexponering som 
finns mot marknadsrisk är i linje med affärsstrategi och ambition för risknivån. 
 
CEO ska ansvara för att det finns en effektiv organisation med tillräckliga resurser 
för att hantera marknadsrisker samt säkerställa att styrelsen får relevant 
information om Serafim Finans aktuella exponering för marknadsrisker. 
 
CFO ska ansvara för att marknadsrisker löpande identifieras, mäts och hanteras.  
CFO ska vidare ansvara för att varje anställd har tillräcklig kunskap, information, 
utbildning och resurser för att kunna hantera marknadsrisker i enlighet med 
interna regler och inom ramarna för sin befattning. 
 

c) 

Artikel 435.1 c i 
kapitalkravsförordningen 
 
Riskrapporterings- och 
riskmätningssystemens 
omfattning och karaktär. 

För de positioner som ger upphov till marknadsrisk ska dessa ingå i de positioner 
för vilka Serafim Finans genomför stresstester, och där graden av stress samt 
stresstestmetod, ska vara avhängigt: 
 

i. Det scenarionarrativ som ligger till grund för stresstesterna och; 

ii. De specifika positioner och dess karaktär för att understödja Serafim 
Finans i utvärderingen av hur stor risk dessa positioner bär med sig. 

 
CFO ansvarar för att löpande mäta marknadsriskerna och minst månadsvis 
rapportera dessa samt eventuella övriga underlag till funktionen för riskkontroll 
för sammanställning till riskrapportering. CFO ska utan dröjsmål informera CEO 
och Riskfunktionen i sådana fall då det skett väsentliga avvikelser eller i övrigt 
och händelser som kan innebära en förhöjd risk eller kostnad. CEO respektive 
Risk Manager ska rapportera avvikelser från gällande riskaptit och limiter till 
styrelsen samt säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas. 
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8. Tabell EU ORA – Kvalitativ information om operativ risk 

Rättslig grund Rad nr Kvalitativ information – Fri text 
'Artikel 435.1 a, b, c och d i 
kapitalkravsförordningen 

a) 

Offentliggörande av riskhanteringsmålen och riskhanteringspolicyn. 
 
Operativ risk är en icke önskvärd risk men som uppstår som en konsekvens 
av i princip all verksamhet. Då risken är så omfattande till karaktär och 
inbegriper såväl processer och rutiner, som system och personal etc. så är 
risklimitering av respektive underliggande riskdrivande komponent ej 
hanterbar. Serafim Finans har i stället upprättat ett system med 
riskindikatorer för operativa risker vilka aggregerar upp de olika 
riskkomponenterna till ett riskmått vilket kan mätas och följas över tid. Detta 
riskmått används även för risklimiteringssyften. 
 
Operativ risk definieras i Serafim Finans Riskpolicy och Instruktion för 
operativa risker och säkerhetsrisker vilken kompletteras 
instruktioner och manualer för olika riskhanteringsprocesser så som 
incidenthantering, självutvärdering av operationella risker och för hantering 
av risker i väsentliga processer samt kontinutetshantering. Operativ risk är en 
risk som finns naturligt i verksamheten men kostnadseffektivt ska minimeras. 
 

'Artikel 446 i 
kapitalkravsförordningen 

b) 

Offentliggörande av metoderna för bedömningen av minimikraven för 
kapitalbas. 
 
Serafim finans använder sig av basmetoden för beräkning av kapitalkravet 
avseende operativ risk. Basmetoden innebär att kapitalkravet bestäms som 
en intäktsindikator multiplicerat med 15 procent. 
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9. Tabell EU REMA – Ersättningspolicy 

Instituten ska beskriva huvuddragen i sina ersättningspolicyer samt hur de genomför dessa policyer. I synnerhet ska 
följande uppgifter beskrivas, i förekommande fall: 
Kvalitativa upplysningar 

a) 

Information om de organ som övervakar ersättningen. Följande upplysningar ska ingå: 
 

• Namn, sammansättning och mandat för det huvudorgan (ledningsorganet eller 
ersättningskommittén i förekommande fall) som övervakar ersättningspolicyn och antalet 
sammanträden som huvudorganet har anordnat under räkenskapsåret. 

 
Serafim Finans har utsett styrelsens ordförande Stefan Alexandersson till särskilt utsedd ledamot för 
ersättningsfrågor. Den särskilda ledamoten ska på årlig basis utföra en oberoende bedömning av Serafim 
Finans ersättningspolicy och ersättningssystem. Den särskilt utsedde ledamoten ska utvärdera huruvida 
Ersättningspolicyn främjar likabehandling av personal av olika kön och att ersättningspraxis är 
könsneutral. Ett underlag för den oberoende bedömningen är den riskanalys av ersättningssystemet.  
 
CEO, Joakim Wiksten, är operativt ansvarig för Serafim Finans verksamhet och därmed även operativt 
ansvarig för att ersättningspolicyn efterlevs och implementeras i verksamheten. 
 

• Vilka externa konsulter som har rådfrågats, vilket organ som anlitade dem och inom vilka 
ersättningsområden de anlitades. 

 
Under 2021 har Serafim Finans ersättningspolicy granskats av FCG som är en extern konsult till bolaget. En 
årlig riskanalys genomfördes i enlighet med kraven i EBA:s ”Riktlinjer för en sund ersättningspolicy” 
(EBA/GL/2021/04) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1. 
 

• En beskrivning av tillämpningsområdet för institutets ersättningspolicy (t.ex. per region, 
affärsområde), inbegripet i vilken omfattning policyn är tillämplig för dotterbolag och filialer i 
tredjeland. 

 
Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i Serafim Finans. 
 

• En beskrivning av den personal eller de kategorier av personal vars yrkesutövning har en 
väsentlig inverkan på institutens riskprofil. 

 
Med risktagare avses anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil, 
vilket avser:      

i. Styrelseledamöter och anställda som ingår i den verkställande ledningen 
ii. Anställda med ledningsansvar för företagets kontrollfunktioner (f.n. inga anställda i sådana 

positioner) eller väsentliga affärsenheter.  
iii. En anställd som har rätt till en betydande ersättning för det närmast föregående 

räkenskapsåret om a) hans eller hennes ersättning är lika med eller högre än 500 000 euro 
och lika med eller högre än den genomsnittliga ersättningen som ges till de som avses i i, och 
b) han eller hon arbetar inom en väsentlig affärsenhet och tjänsten är sådan att den har en 
betydande inverkan på den berörda affärsenhetens riskprofil. 

iv. Andra anställda som företaget har identifierat enligt 2 kap. 3 § eller enligt den delegerade 
förordning som Europeiska kommissionen antagit med stöd av artikel 94.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att 
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utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 
2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.  

 

b) 

Information om ersättningssystemets utformning och struktur för den identifierade personalen. 
Följande upplysningar ska ingå: 
 

• En översikt över de viktigaste dragen och målen i ersättningspolicyn med information om den 
beslutsprocess som används för att fastställa ersättningspolicyn och de berörda intressenternas 
roller. 
 

Serafim Finans ambition är att erbjuda sina anställda en marknadsmässig ersättning. Ersättningssystemet 
ska kunna attrahera kompetenta medarbetare och uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i bolagets 
verksamhet. Samtidigt måste ersättningssystemet främja en effektiv riskhantering och motverka 
intressekonflikter och stävja ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn ska vara förenlig med bolagets 
affärsmål och långsiktiga intressen, riskbenägenhet och mål för miljömässiga, sociala och 
styrningsrelaterade risker. All ersättningspraxis ska vara könsneutral. Med detta avses att personal 
oberoende av könstillhörighet och könsuttryck ska få lika lön för lika arbete eller likvärdigt arbete. 
Kombinationen mellan olika komponenter i ersättningssystemet ska vara välavvägd och beslutas i enlighet 
med bolagets Ersättningspolicy. Serafim Finans ska i sin riskhanteringsverksamhet implementera sådana 
rutiner som kan anses krävas för att identifiera, mäta, styra och rapportera, och i förekommande fall, 
hantera risker som uppkommer till följd av Serafim Finans ersättningssystem. 
 

• Information om vilka kriterier som används för mätning av resultat samt eventuella 
riskjusteringar i förhand och efterhand. 

 
Med rörlig ersättning avses ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek, t.ex. 
provision, bonus och gratifikation. 
 
Rörlig ersättning ska vara kopplad till på i förhand bestämda och beslutade mätbara mål. Modellen för 
rörlig ersättning ska beakta nuvarande och framtida risker samt kostnader som är kopplade till det kapital 
och den likviditet som verksamheten kräver. 
 
Serafim Finans ska se till att det finns en lämplig balans mellan den fasta och de rörliga delarna av 
ersättningen. Den fasta delen ska stå för en tillräckligt stor del av den anställdes totala ersättning för att 
det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll. Modellerna för rörlig ersättning, ska innehålla en 
riskjustering som ska vara följsam med aktuella och framtida risker som Serafim Finans exponeras mot 
samt beakta kostnader som är kopplade till det kapital och den likviditet som verksamheten kräver. 
Serafim Finans lämnar inte rörlig ersättning som innehåller komponenter av diskretionära 
pensionsförmåner, varför inte någon pensionspolicy har tagits fram. För att erhålla rörlig ersättning ska de 
anställda uppnå uppsatta mätbara mål. Målen ska utgöras av såväl finansiella som icke finansiella mål. I 
avtal med de anställda ska dessa resultatkriterier framgå och det ska i avtalet beskrivas vem det är som 
utvärderas och på vilka grunder. 
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• Information om huruvida ledningsorganet eller ersättningskommittén har granskat institutets 
ersättningspolicy under det senaste året och, i sådana fall, en översikt över eventuella 
ändringar, skälen till dessa ändringar och deras inverkan på ersättningen. 

 
Under året har en årlig revidering genomförts. Däribland har ändringar gjorts i form av att det lagts till 
information om att rörlig ersättning från datum för avisering om uppsägning ej utbetalas, med vissa 
undantag. Skrivelser om riskanalys respektive oberoende bedömning av ersättningssystemet har lagts till. 
Dessutom har rörlig ersättning till risktagare justerats till ett tak om 100 % (tidigare 200 % med 
aktieägares godkännande). 
 
 

• Information om hur institutet säkerställer att personal inom interna kontrollfunktioner får 
ersättning oberoende av vilken verksamhet de övervakar. 

 
För rörlig ersättning till eventuella anställda i kontrollfunktioner ska denna bestämmas utifrån mål som är 
kopplade till kontrollfunktionen, oberoende av resultatet i de verksamhetsområden de kontrollerar. 
 

• En beskrivning av de policyer och kriterier som tillämpas för beviljande av garanterad rörlig 
ersättning och avgångsvederlag. 

 
Ersättningspolicyn ska vara förenlig med bolagets affärsmål och långsiktiga intressen, riskbenägenhet och 
mål för miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade risker. Garanterad rörlig ersättning ska bara lämnas 
under det första anställningsåret i samband med nyanställning och under förutsättning att det finns 
särskilda skäl till att lämna garanterad rörlig ersättning under ett (1) år. 
 

c) 

En beskrivning av de sätt på vilka nuvarande och framtida risker beaktas i ersättningsprocesserna. 
Upplysningarna ska omfatta en översikt över de främsta riskerna, hur de mäts och hur dessa åtgärder 
påverkar ersättningen. 
 
Serafim Finans har ett ersättningssystem som dels är förenligt med och främjar en sund och effektiv 
riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. Ersättningssystemet främja en effektiv 
riskhantering och motverka intressekonflikter och stävja ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn ska 
uppdateras kontinuerligt i takt med förändringar i verksamheten och ska fastställas minst årligen av 
styrelsen om inte förändringar i verksamheten påkallar tätare intervall.   
 
Rörlig ersättning ska vara kopplad till på i förhand bestämda och beslutade mätbara mål. Modellen för 
rörlig ersättning ska beakta nuvarande och framtida risker samt kostnader som är kopplade till det kapital 
och den likviditet som verksamheten kräver. Serafim Finans ska se till att det finns en lämplig balans 
mellan den fasta och de rörliga delarna av ersättningen. Den fasta delen ska stå för en tillräckligt stor del 
av den anställdes totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll. 
Modellerna för rörlig ersättning, ska innehålla en riskjustering som ska vara följsam med aktuella och 
framtida risker som Serafim Finans exponeras mot samt beakta kostnader som är kopplade till det kapital 
och den likviditet som verksamheten kräver. 
     

d) 

Förhållandena mellan fast och rörlig ersättning som fastställts i enlighet med artikel 94.1 g i 
kapitalkravsdirektivet. 
 
Den rörliga ersättningen till sådana anställda som är risktagare får maximalt uppgå till 100 % av den fasta 
ersättningen. 
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e) 

En beskrivning av de sätt på vilka institutet försöker sammankoppla resultaten under en 
resultatmätningsperiod med ersättningsnivåerna. Följande upplysningar ska ingå: 
 

• En översikt över de huvudsakliga resultatkriterierna och resultatindikatorerna för institut, 
affärsområden och individer. 

 
Vid fastställande av fast ersättning ska bolaget särskilt beakta kompetens, erfarenhet och utbildning 
bedömt utifrån tjänstens karaktär och ansvarsområde. För att erhålla rörlig ersättning ska de anställda 
uppnå uppsatta mätbara mål. Målen ska utgöras av såväl finansiella som icke finansiella mål. I avtal med 
de anställda ska dessa resultatkriterier framgå och det ska i avtalet beskrivas vem det är som utvärderas 
och på vilka grunder. 
 

• En översikt över hur individuella rörliga ersättningsbelopp kopplas till institutets och den 
enskildes resultat. 

 
För att erhålla rörlig ersättning ska de anställda uppnå uppsatta mätbara mål. Målen ska utgöras av såväl 
finansiella som icke finansiella mål. I avtal med de anställda ska dessa resultatkriterier framgå och det ska 
i avtalet beskrivas vem det är som utvärderas och på vilka grunder. 
 

• Uppgifter om vilka kriterier för att fastställa avvägningen mellan de olika typer av instrument 
som beviljas, inklusive aktier eller motsvarande ägarintressen, optioner och andra instrument. 

 
Fast och rörlig ersättning är endast kontantbaserad. 
 

• Uppgifter om de åtgärder som vidtas av institutet för att justera den rörliga ersättningen om 
indikatorerna visar på ett svagt resultat, inklusive institutets kriterier för när 
resultatindikatorerna ska anses visa på ett ”svagt” resultat. 

 
Utbetalning av rörlig ersättning (inbegripet uppskjuten ersättning) till anställda ska utvärderas av 
styrelsen (avseende CEO), CEO eller närmaste chef i varje fall och endast göras till den del betalningen är 
försvarbar med hänsyn till: 
 

i. Serafim Finans finansiella situation. 
ii. Den berörda affärsenhetens resultat. 
iii. Den anställdes resultat. 
iv. Den anställdes agerande efter beslutet om rörlig ersättning, t.ex. brott mot internt eller 

externt regelverk. 
v. Om den anställdes anställning upphört eller den anställde sagt upp sin anställning. 

 
Det ovanstående innebär även att rörlig ersättning helt kan bortfalla. 
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f) 

En beskrivning av hur institutet går tillväga för att justera ersättningen för att ta hänsyn till långsiktiga 
resultat. Följande upplysningar ska ingå: 
 

• En översikt över institutets policy för uppskjuten ersättning, betalning i form av instrument, 
kvarhållandeperioder och övergång av rörlig ersättning, samt om den skiljer sig mellan personal 
och personalkategorier. 

 
För anställda, som är risktagare och som erhåller rörlig ersättning under ett intjänandeår som uppgår till 
minst 100 000 kronor, ska den rörliga ersättningen skjutas upp från första kronan. 
 
Uppskjutande innebär att ersättningen betalas ut (alternativt äganderätten övergår på den anställde) en 
gång om året jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata).  Den första 
utbetalningen får göras först ett (1) år efter det att den rörliga ersättningen beslutades. 
 

 

10. Mall EU REM1 – Ersättning under räkenskapsåret 

 

 

a b c d

Ledningsorgan 

med 

tillsynsfunktion

Ledningsorgan 

med förvaltande 

funktion 

Annan 

verkställande 

ledning

Annan 

identifierad 

personal

1 Antal personer som är identifierad personal 5 9

2 Sammanlagd fast ersättning 2 076 295 10 374 233

3 Varav: kontantbaserad 1 738 347 8 753 220

EU-4a Varav: aktier eller motsvarande ägarintressen

5

Varav: instrument som är kopplade till aktier 

eller andra likvärdiga icke-kontanta instrument 

EU-5x Varav: andra instrument

7 Varav: andra former 337 948 1 621 013

9 Antal personer som är identifierad personal 5 9

10 Sammanlagd rörlig ersättning 10 000

11 Varav: kontantbaserad 10 000

12 Varav: uppskjuten

EU-13a Varav: aktier eller motsvarande ägarintressen

EU-14a Varav: uppskjuten

EU-13b

Varav: instrument som är kopplade till aktier 

eller andra likvärdiga icke-kontanta instrument 

EU-14b Varav: uppskjuten

EU-14x Varav: andra instrument

EU-14y Varav: uppskjuten

15 Varav: andra former

16 Varav: uppskjuten

17 2 076 295 10 384 233

Rörlig ersättning

Sammanlagd ersättning (2 + 10)

Fast ersättning
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11. Mall EU REM2 – Specialutbetalningar till personal vars yrkesutövning har en 
väsentlig inverkan på institutens riskprofil (identifierad personal) 

 

 

 

 

a b c d

Ledningsorgan med 

tillsynsfunktion

Ledningsorgan med 

förvaltande funktion 

Annan verkställande 

ledning

Annan identifierad 

personal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Beviljande av garanterad rörlig ersättning 

Beviljande av garanterad rörlig ersättning – Antal anställda 

som är identifierad personal

Beviljande av garanterad rörlig ersättning – Sammanlagt 

belopp

Avgångsvederlag som beviljats under föregående perioder och som har betalats ut under räkenskapsåret.

Varav utbetalat under räkenskapsåret 

Varav uppskjutet

Varav den högsta utbetalningen som har beviljats till en 

enskild person

Avgångsvederlag som beviljats under föregående perioder 

och som har betalats ut under räkenskapsåret – Antal 

Avgångsvederlag som beviljats under föregående perioder 

och betalats ut under räkenskapsåret – Sammanlagt belopp

Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret

Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret – 

Antal anställda som är identifierad personal

Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret – 

Sammanlagt belopp

Varav garanterad rörlig ersättning som betalats ut under 

räkenskapsåret och som inte medräknas i bonustaket

Varav avgångsvederlag som betalats ut under 

räkenskapsåret och som inte medräknas i bonustaket
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12. Mall EU REM3 – Uppskjuten ersättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d e f EU – g EU – h

Uppskjuten och kvarhållen ersättning Sammanlagt 

uppskjutet 

ersättningsbelopp 

som beviljats för 

tidigare 

resultatperioder

Varav belopp där 

äganderätten 

övergår under 

räkenskapsåret

Varav belopp där 

äganderätten 

övergår under de 

påföljande 

räkenskapsåren

Belopp för 

resultatjustering 

som gjorts under 

räkenskapsåret 

av uppskjuten 

ersättning där 

äganderätten 

skulle övergå 

under 

räkenskapsåret

Belopp för 

resultatjustering 

som gjorts under 

räkenskapsåret 

av uppskjuten 

ersättning där 

äganderätten 

skulle övergå 

under de 

påföljande 

räkenskapsåren

Sammanlagt 

justeringsbelopp 

under 

räkenskapsåret 

på grund av 

implicita 

justeringar i 

efterhand (dvs. 

ändringar av 

värdet på 

uppskjuten 

ersättning på 

grund av 

ändringar av 

instrumentens 

priser)

Sammanlagt 

belopp för 

uppskjuten 

ersättning som 

beviljats före 

räkenskapsåret 

och som faktiskt 

betalats ut under 

räkenskapsåret 

Sammanlagt 

belopp för 

uppskjuten 

ersättning som 

beviljats för en 

tidigare 

resultatperiod 

där äganderätten 

har övergått men 

som omfattas av 

kvarhållandeperi

oder

1 Ledningsorgan med tillsynsfunktion

2 Kontantbaserad

3

Aktier eller motsvarande 

ägarintressen

4

Instrument som är kopplade till 

aktier eller andra likvärdiga icke-

kontanta instrument 

5 Andra instrument

6 Andra former

7

Ledningsorgan med förvaltande 

funktion

8 Kontantbaserad

9

Aktier eller motsvarande 

ägarintressen

10

Instrument som är kopplade till 

aktier eller andra likvärdiga icke-

kontanta instrument 

11 Andra instrument

12 Andra former

13 Annan verkställande ledning

14 Kontantbaserad

15

Aktier eller motsvarande 

ägarintressen

16

Instrument som är kopplade till 

aktier eller andra likvärdiga icke-

kontanta instrument 

17 Andra instrument

18 Andra former

19 Annan identifierad personal

20 Kontantbaserad

21

Aktier eller motsvarande 

ägarintressen

22

Instrument som är kopplade till 

aktier eller andra likvärdiga icke-

kontanta instrument 

23 Andra instrument

24 Andra former

25 Sammanlagt belopp
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Tabell 13 Mall EU REM4 – Ersättning på i miljon euro eller mer per år 

 

 

14. Mall EU REM5 – Information om ersättning till personal vars yrkesutövning 
har en väsentlig inverkan på institutens riskprofil (identifierad personal) 

 

 

a

EUR

Identifierad personal som är högavlönad i enlighet med 

artikel 450 (i) i kapitalkravsförordningen

1 1 000 000 till under 1 500 000

2 1 500 000 till under 2 000 000

3 2 000 000 till under 2 500 000

4 2 500 000 till under 3 000 000

5 3 000 000 till under 3 500 000

6 3 000 000 till under 4 000 000

7 4 000 000 till under 4 500 000

8 4 500 000 till under 5 000 000

9 5 000 000 till under 6 000 000

10 6 000 000 till under 7 000 000

11 7 000 000 till under 8 000 000

a b c d e f g h i j

Lednings-

organ med 

tillsyns-

funktion

Lednings-

organ med 

förvaltande 

funktion

Totalt för 

lednings-

organet

Investment

bank-

tjänster

Bank-

verksamhet

Kapital-

förvaltning

Företags-

funktioner

Oberoende 

interna 

kontroll-

funktioner

Övriga Summa 

1 Totalt antal anställda som är identifierad personal 14

2 Varav: medlemmar i ledningsorganet 5 9 14

3 Varav: annan verkställande ledning

4 Varav: annan identifierad personal

5 Sammanlagd ersättning till identifierad personal 2 076 295 10 384 233 12 460 529

6 Varav: rörlig ersättning 10 000 10 000

7 Varav: fast ersättning 2 076 295 10 374 233 12 450 529

Ersättning till ledningsorganet Verksamhetsområden


