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Ersättningar för räkenskapsåret 2020 

 

Bolaget har under räkenskapsåret (2020) haft 22 anställda som har erhållit fast ersättning och av 
dessa har 19 anställda erhållit rörlig ersättning. Det totala ersättningsbeloppet, till de anställda, 
är 19 106 631 kr, där den fasta delen utgör 12 708 910 kr och den rörliga delen 6 397 721 kr. 

5 anställda går under benämningen särskilt reglerad personal och ersättningarna till dessa 
personer redovisas i matrisen nedan. 

För räkenskapsåret 2020 finns det inga avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar till 
anställda. 

 

För räkenskapsåret 2020 Antal 
personer 

Utbetald fast 
ersättning  
2019 

Utbetald rörlig 
ersättning  
2019 

Verkställande ledning 2 2 266 042   942 258 

Anställda i ledande strategiska befattningar 0 0 0 

Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 0 0 0 

Risktagare 3 3 261 173  929 467 

Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller 
överstiger, den totala ersättningen till någon i den 
verkställande ledningen 

0 0 0 

 

Bolagets principer för beräkning av rörliga ersättningar 

 

Styrelsens grundföresats med ett system med rörliga ersättningar är att systemet ska understödja 
Bolagets och fondernas gemensamma värdegrund där långsiktighet och stabilitet är viktiga ledord 
tillsammans med riskkontroll och regelefterlevnad. Bolagets resultat är korrelerat både med 
förvaltningsutfallet avseende Bolagets fonder, och med förmågan att attrahera nya investeringar 
i Bolagets fonder. Med denna utgångspunkt har styrelsen dragit följande slutsatser. 
 
Bolaget ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal på en sammanvägd 
bedömning av den anställdes resultat, den berörda affärsenhetens eller den berörda 
värdepappersfondens resultat och risker samt Bolagets totala resultat. Vid bedömningen av den 
anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. De finansiella och 



icke-finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och 
dokumenteras.  
 
Bolaget grundar möjligheten till rörlig ersättning på följande kriterier: 

• Bolagets resultat, Bolaget ska alltid ha ett eget kapital efter utbetalning av rörlig 
ersättning som är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt 
följande redogörelse: Beräkning av rörlig ersättning ska vara försvarlig med hänsyn till de 
krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, 
bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

• Efterlevnad av interna och externa regelverk.  
• Den anställdes bidrag till Bolagets intjäningsförmåga. 

 
Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning, ska baseras 
på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. Om Bolaget 
använder sig av subjektiva bedömningar för justering av resultat utifrån risk, ska de överväganden 
som ligger till grund för justeringen vara väl avvägda och dokumenterade. Bolagets 
resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv anpassat till den innehavsperiod som 
rekommenderas investerarna i de värdepappersfonder som förvaltas av Bolaget. Bedömningen 
ska baseras på värdepappersfondernas långsiktigt hållbara resultat och dess investeringsrisker.  
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